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Апстракт 

Јавно-приватните партнерства (ЈПП) во многу земји се клучен инструмент за 

реализација на приоритетните инфраструктурни проекти. Актуелноста на овој облик на 

инвестирање произлегува од вообичаеното мислење во јавноста дека земјите непотребно се 

задолжуваат со кредити со високи камати, а всушност преку ЈПП може да се обезбеди многу 

порационален и поедноставен начин на реализација на големите инфраструктурни проекти. 

Идејата, всушност, е стара колку и стариот Рим, а целосно се разви во капиталистичките 

пазарни економии. Финансиски и стратегиски најзначајни проекти реализирани преку ЈПП 

(концесија) се тунелот под каналот Ла Манш, Суецкиот Канал, Панамскиот Канал, мрежата на 

автопатишта низ Шпанија итн. ЈПП доби во значење последниве дваесет години, што се 

објаснува со неколку фактори: се надминува проблемот на недоволни буџетски средства за 

реализација на крупни проекти; настојувањето да се оствари поголема корист врз основа на 

користење на знаењето (know-how) и методите на работа на приватниот сектор; и промената на 

улогата на јавниот сектор од директен учесник во субјект кој се јавува во улога на организатор, 

контролор и регулатор. 

Во основа, идејата за ЈПП е многу едноставна: наместо државата, приватниот сектор го 

финансира и гради проектот, со право да го стопанисува во одреден временски период за да ја 

поврати инвестицијата. По завршувањето на тој период проектот се предава во сопственост на 

државата. Ако идејата е толку едноставна, се поставува прашањето што чекаат земјите во 

светот кои имаат слаба инфраструктурна мрежа и зошто не ги решат своите проблеми на ваков 

начин? Одговорот е јасен: концесиите не се ниту едноставен, ниту лесен и неризичен начин на 

реализација на инвестиционите проекти. А тука не се само концесиите како облик туку се 

јавуваат и неколку други како што се BOT (Built-operate-transfer) и PFI (Private Finance 

Initiative) со кои приватникот со свои средства го гради, одржува и управува проектот, а на 

крајот го враќа на државата. Иако теоретски ова е сосема добро поставено, во практиката на 

земјите во развој пред сè, овие ЈПП се остваруваат многу тешко и мошне ретко ги даваат 

очекуваните ефекти. 
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РАЗБИРАЊЕ НА ЈАВНО-ПРИВАТНИТЕ ПАРТНЕРСТВА 

Концептот на јавно-приватно партнерство (ЈПП) стана во последниве дваесет години 

еден од главните инструменти на обезбедување јавна инфраструктура или на вршење дејност и 

услуги од јавно значење. Првпат конципирано како специфичен модел на соработка помеѓу 

јавниот и приватниот сектор кон крајот на седумдесеттите години од дваесеттиот век, јавно-

приватното партнерство денес се применува со речиси еднаков интензитет и во 

високоразвиените земји и во земјите во развој. Соработката помеѓу јавниот и приватниот 

сектор секогаш треба да се набљудува во поширокиот општествен контекст во кој таа се 

остварува. Овој вид здружување е одраз на политиката на јавната власт, односно на реформите 

што власта намерува да ги спроведе за да обезбеди што подобри јавни услуги. 

Иако формите се разликуваат од проект до проект, постојат неколку елементи што се 

карактеристични за најголемиот број ЈПП:  

Прво, долготраен договорен однос, кој достигнува и до 30 години. Долготрајноста е 

неопходна за приватниот претприемач да оствари поврат на вложените средства и да оствари 

профит. Да биде јасно, профитот, заедно со сигурноста на вложените средства, е единствениот 

мотив на приватниот партнер во одлуката за влез во ЈПП. Приватниот партнер добива 

надомест за изградбата и одржувањето на објектот или од корисниците на услугата (на пример, 

возачите што го користат патот што би го изградил и одржувал приватникот), или од јавниот 

партнер доколку надоместот од корисниците е недоволен (на пример, ако државата сака 

патарината за корисниците да биде супсидирана, т.е. пониска, тогаш мора да му надомести на 

приватникот дел од патарината со буџетски средства).  Финансирањето на проектот е делумно 

од приватниот сектор (сопствени или кредитни средства), а често и преку сложени договори во 

кои партиципираат неколку инвеститори. Погрешно е мислењето дека концесионерот вложува 

сопствен капитал - сопственото учество во најголем број случаи се движи меѓу 10 отсто и 20 

отсто. Приватниот сектор има доминантна улога во дизајнирањето, проектирањето, изградбата, 

реконструкцијата, одржувањето, финансирањето и управувањето со проектот, додека јавниот 

сектор во основа се фокусира на дефинирање на основните цели што ќе се постигнат, пред се, 

квалитетот на услугите и нивните цени. 

Потоа, прецизна распределба на ризикот меѓу приватниот и јавниот сектор, која е 

специфична од случај до случај, од проект до проект. Иако постојат многу позитивни примери 

на реализација на крупни инфраструктурни проекти преку моделот на ЈПП, неговото 

користење не може да се смета како солуција за се и за сите проекти. Постојат и многу 

пропаднати проекти што се реализирале како ЈПП. Затоа, од суштинско значење е јавниот 

сектор јасно да ги идентификува факторите што го чинат проектот оправдан за финансирање 

од приватниот сектор.  



ЈПП најчесто се остварува во обезбедувањето на различни видови на јавни услуги и 

инфраструктурни проекти, како што се транспортот (патишта, железници, аеродроми), 

телекомуникациите, снабдувањето со вода за пиење и третманот на отпадните води, 

управувањето со отпад, здравството, објектите наменети за образование (школи, интернати), 

социјалната заштита и заштитата на животната средина. 

 

ПРАВНА РАМКА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНИТЕ ПАРТНЕРСТВА 

 

ЕУ не ги дефинира ЈПП во закон.1 Поимот „ЈПП“ би можел да се сфати повеќе како 

маркетинг фраза за да се опишат аранжмани во кои владиниот сектор2 влегува во договорни 

аранжмани со приватни субјекти со цел да реализира одреден јавен инфраструктурен објект 

или услуга - програма или проект - за заедничка корист. Во зависност од целите и потребите на 

јавниот субјект, приватното лице може да биде покането да проектира, изгради, финансира и 

стопанисува со проектот. Очекуваната придобивка за јавниот субјект (и, според тоа, за 

даночниот обврзник) е истата (или можеби подобра) услуга извршена за поекономична цена и 

со поголема ефективност. Очекуваната придобивка за јавниот субјект е да оствари добивка од 

тоа. 

Дали овие придобивки ќе се материјализираат во голема мера зависи од законската и 

регулаторна рамка на државата-домаќин и од институционалниот капацитет на нејзиниот 

орган. На стратегиско ниво, постојат многу прашања кои сите влади, кои сакаат нивните 

административни единици да влезат во ЈПП, мора да ги земат предвид. Многу земји-членки 

(особено, Обединетото Кралство, поради тоа што има голем број на договори за ЈПП) немаат 

потреба да носат посебни прописи за ЈПП во националното законодавство, туку, наместо тоа, 

овозможуваат ЈПП да се уредуваат со постојните закони за договори за јавни набавки, бидејќи 

во правото на ЕУ, договорите за ЈПП можат да бидат или договори за јавни набавки или 

концесии или дури и договори кои се исклучени од опфатот на директивите за јавни набавки.   

Секој проект за ЈПП што се смета за договор за јавна набавка на работи или договор за 

јавна набавка на услуги според директивите за јавни набавки на ЕУ мора да се додели во 

согласност со одредбите од овие директиви. Кога ЈПП се сметаат за концесии за јавни работи, 

тогаш мора да се применуваат одредбите со кои се регулира доделувањето концесии за јавни 

работи.  ЈПП кои се сметаат за концесии за услуги или оние договори што се исклучени од 

                                                             
1
 Иако тоа може да го стори во иднина. Дефиниција, која не е регулирана со прописите, за ЈПП може да 
се најде во Зелената книга за јавни-приватни партнерства и во правото на Заедницата за договори за 
јавни набавки и концесии, Европска комисија, 30 април 2004 година, COM(2004) 327 финална. Во неа е 
наведено: „ Генерално, ЈПП може да се опишат како форми на соработка помеѓу јавните органи и 
приватните економски оператори, честопати со цел да се обезбеди финансирање, изградба, 
реновирање, управување и одржување на инфраструктура или да се обезбеди услуга.“   
2 Упатувањата на „ јавен сектор“ ја подразбираат централната власт, општинската/локалната власт, полу-
автономините јавни тела и другите субјекти според Директива 2004/17 и Директива 2004/18 на ЕУ. 



примената (на пример, во одбраната) се надвор од опфатот на директивите за јавни набавки. 

Меѓутоа, сите ЈПП во кои јавно тело доделува договор што вклучува економска активност на 

трето лице, се предмет на основните принципи на Договорот за основање на ЕУ, меѓу кои 

веројатно најважни се транспарентноста, еднаквиот третман, недискриминацијата, 

пропорционалноста и взаемното признавање. 

 Областа на јавно-приватните партнерства во Македонија е регулирана со Законот за 

концесии и јавно-приватно партнерство објавен во Службен весник на РМ, број 6/2012, на 13 

јануари 2012 година, а применлив од 15 март 2012 година. Во него, пред сè, се изнесени 

материјално-правните одредби со кои се уредуваат прашањата на предметот, на актерите, на 

обликот на партнерството, како и правилата што се однесуваат на договорот за ЈПП. Иако 

Законот изречно го потцртува јавниот интерес како централен предуслов за склучување ЈПП, 

неговите одредби се насочени кон одржување рамнотежа помеѓу јавниот и приватниот 

интерес, коишто неминовно се вкрстуваат еден со друг при секое склучување договор. Според 

законот, договорните страни, јавниот и приватниот партнер, се потполно рамноправни, но 

носат доста различни особености и обврски. 

 На едниот крај е јавниот партнер, како правно лице што го доделува договорот за 

јавно-приватно партнерство. Тоа може да биде Република Македонија, определена општина, 

Градот Скопје и општините во градот Скопје, јавните претпријатија, јавните установи, 

трговските друштва основани од РМ, од општината, од Градот Скопје или од општините во 

Градот Скопје, како и друштва врз кои државата или органите на општината, на Градот Скопје 

и на општините во градот Скопје, преку сопственоста, имаат посредно или непосредно 

влијание, како и други правни лица што според законите вршат јавни овластувања. На другата 

страна е приватниот партнер претставен од домашно или од странско правно или физичко лице 

или, пак, од конзорциум со кој јавниот партнер склучува договор за ЈПП, или кој за таа цел 

основа друштво за посебна намена.  

Според законот, ЈПП може да се воспостави во облик на концесија за јавна работа, како 

концесија за јавна услуга, како договор за јавна набавка на работа или во вид на договор за 

јавна набавка на услуга. Иако законски и на хартија е уредено на добар и соодветен начин, она 

што се смета за круцијално за предвидената успешност на секој од погоренаведените модели е 

потрагата, односно изборот на доследен приватен партнер, т.е. соодветна фирма,  имајќи го 

предвид фактот дека станува збор за актери со сосема различни цели. “Различноста помеѓу 

јавниот и приватниот партнер не само што може да предизвика организациски проблеми при 

управувањето со проектот на ЈПП, туку може да наметне и тешкотии при утврдувањето на 

делокругот на надлежностите помеѓу партнерите. Вака поставените околности претполагаат 

дека законодавецот поставил јасни демаркациски линии помеѓу делокругот на јавниот и на 

приватниот партнер, со што самите би се предупредувале од евентуални спорови и од блокади 

во соработката. Од друга страна, стручната литература често наведува дека воспоставувањето 



стриктна демаркација помеѓу надлежностите претставува бариера за соработката, т.е. дека 

постои опасност актерите да си го препуштат управувањето или носењето одлуки според 

феудален принцип.“ (Цветковиќ, 2013) 

Со овој неповолен чекор, всушност, се влегува во опасната зона на проектот на јавно-

приватно партнерство, каде најголемата штета ја причинува политичкиот ризик. Под неговиот 

поим се подразбира можноста за изменување на „правната ситуација“ на проектот против 

волјата на приватниот партнер, а причините за тоа се најчесто од некомерцијална природа. 

Постојат четири видови политички ризик: ризик на експропријација, ризик на пренесување 

вредности, ризик на војна и на граѓански немири, како и ризик на кршење на договорот. 

Проектната компанија не се наоѓа во позицијата да управува со овие политичките ризици. Eден 

од начините за нивно амортизирање би било дел од ризикот да му се пренесе на јавниот 

партнер, меѓутоа притоа да постои и соодветна комуникација со јавноста. Јавниот партнер 

може да трпи силен политички притисок поради фактот што јавниот ресурс, којшто најчесто е 

и предмет на склучениот договор, му е предаден на приватен партнер. Перцепцијата на 

јавноста, обично, е дека секој пропуст на приватниот партнер треба да му се припише на 

јавниот партнер. Оттаму, неопходно е да се обезбеди транспарентност во работата на ЈПП и да 

се обмислуваат механизми за поддршка на локалната заедница. Јавниот партнер самиот мора 

да иницира и да спроведува активности за градење и за одржување позитивна јавна слика на 

проектот на ЈПП. Јавниот партнер, впрочем, побрзо и поефикасно може да ги идентификува 

потребните активности, со оглед на своето знаење за политичките, за економските и за другите 

околности во кои функционира проектот на јавно-приватно партнерство. 

Имајќи го предвид развојот на законската рамка, како и моменталата состојба во 

Македонија, се чини дека постојат четири релевантни институции кои работат во областа на 

концесии и ЈПП. 

Една од нив е Бирото за Јавни Набавки, со оглед на тоа дека, во согласност со 

националното законодавство3, тоа ги извршува „ работите во врска со развојот на системот 

на јавни набавки, како и обезбедувањето на рационалност, ефикасност и транспарентност 

во спроведувањето на јавните набавки“ . Иако нема никакво упатување на концесиите во 

Законот за Јавни Набавки, мора да се посвети внимание на фактот дека, според 

законодавството во ЕУ, како што е прикажано во одредени предмети во судската пракса на 

Европскиот суд на правдата и во доктрината развиена од службите на Европската комисија, 

концесиите и ЈПП се вклучени во поимот за јавни набавки, иако концесиите се исклучени од 

опфатот на примена на Директива 2004/17/ЕЗ, а само концесиите за јавни работи се опфатени 

во Директива 2004/18/ЕЗ. Всушност, во Стратегијата на Бирото за Јавни Набавки, во делот 

насловен „ Цели и приоритети – Унапредување на правната рамка“ , е наведено дека: „ Бирото 

                                                             
3 ЗЈН, член 12. 



за Јавни Набавки сериозно ќе ја разгледа можноста од преземање на концесиите за работи и 

концесиите за услуги и нивно интегрирање во системот на јавни набавки“. 4 Исто така, во Цел 

5 во Акциониот план5 е наведено дека тоа е одговорно за анализата на прописите за концесии 

за услуги и работи. Меѓутоа, практичната имплементација на ваквите одредби сеуште 

заостанува, па токму поради тоа често пати се јавува преклопување на институционалните 

обврски помеѓу Министерството за економија и Министерството за финансии.  

Друга релевантна институција согласно новиот Закон за концесии и јавно-приватно 

партнерство е Државната комисија за жалби по јавни набавки (ДКЖЈН), која изгледа дека 

се развива во позитивна насока. Започнувајќи од јануари 2012 година Комисијата е надлежна 

да постапува по жалби во постапки за доделување договори за концесија и ЈПП, при што ова 

прашање е решено во член 54 од новиот Закон за концесии и јавно приватно партнерство : 

Право на жалба, кој гласи:  „ Правната заштита за сите постапки на доделување договори во 

согласност со овој закон се обезбедува во согласност со Законот за јавни набавки.“  Овој 

пристап се препорачува.  

Пред донесување на овој закон, се предвидуваше идна надлежност на Комисијата, 

меѓутоа пред стапувањето во сила на овој закон Комисијата немаше право да одлучува по 

ваквите прашања. Пример за непостоењето надлежност на Комисијата во оваа област е случај 

во кој постапка беше поништена, бидејќи органот што го доделува договорот ги немаше 

потребните средства за да плати за истиот. Органот имаше средства само за една година 

наместо за пет години - времетраењето на договорот. Средствата требаше да бидат одобрени 

од страна на Министерството за финансии. Управниот суд ја отфрли одлуката, бидејќи органот 

што го доделува договорот тврдеше дека Комисијата нема законска надлежност да донесе 

одлука за ова прашање. 

Третата важна институција во областа на концесиите и ЈПП е Министерството за 

економија, кое што согласно новиот Закон за концесии и јавно-приватно партнерство ги 

извршува следниве надлежности:6 

• развива и спроведува мерки и активности со цел за постигнување и одржување 

на целосно транспарентен и ефикасен систем за јавно приватно партнерство; 

• го води и одржува Регистарот за доделените договори за воспоставување на 

јавно приватно партнерство; 

• изготвува предлози за измени на прописите од областа на јавно приватно 

партнерство, и дава инструкции за имплементирање на овој закон; 

                                                             
4 Страна 6/17 во англиската верзија на „Акционен план за спроведување на Стратегијата на Бирото за 
јавни набавки, http://bjn.gov.mk/mk/root/strategy.html, (2012) 
5 „Акционен план за спроведување на Стратегијата на Бирото за јавни набавки”. Страна 11/17 во 
англиската верзија http://bjn.gov.mk/mk/root/strategy.html (2012) 
6 Член 14 од Законот за концесии и јавно-приватно партнерство, Сл. Весник на РМ, бр. 6/2012 год.  

http://bjn.gov.mk/mk/root/strategy.html
http://bjn.gov.mk/mk/root/strategy.html,


• организира и реализира едукација и обука од областа на јавно приватно 

партнерство за сите учесници во процесот, 

• следи, анализира и дава стручна помош и мислење во делот на спроведување на 

постапките; 

• следи, анализира и ги проучува актуелните европски и светски тенденции, 

знаења и искуства во областа на јавното приватно партнерство и 

• врши и други работи и задачи поврзани со јавното приватно партнерство. 

Останатите министерства за финансии, транспорт и врски, здравство,  

култура итн. со свои претставници се вклучени во Советот за јавно приватно партнерство, кој 

што има советодавна улога на Владата на Република Македонија, во областа на јавно приватно 

партнерство, врши промоција на јавно приватно партнерство, предлага проекти за јавно 

приватно партнерство, како и дава иницијатива со предлози за измени на прописите од оваа 

област. 

 

ПРЕДНОСТИ И РИЗИЦИ ОД ЈАВНО-ПРИВАТНИТЕ ПАРТНЕРСТВА 

 

 ЈПП се често користена форма на финансирање на разни проекти во земјите на ЕУ. Врз 

основа на искуствата од бројните примери на успешни ЈПП, идентификувани се следниве 

основни предности и продобивки:7 

Забрзана изградба на инфраструктура: ЈПП често му овозможува на јавниот партнер 

наместо еднократно капитално издвојување, изградената инфраструктура или користењето на 

јавните услуги да ги плаќа за времетраењето на проектот, со што се овозможува да се пристапи 

кон изградба на инфраструктурни проекти кои инаку би биле надвор од буџетски планираните 

средства.  

Поквалитетни јавни услуги: Распределбата на ризикот на приватниот партнер треба да го 

поттикне и унапреди квалитетот на јавните услуги особено кај оние проекти каде што 

плаќањето е поврзано со задоволувањето на однапред утврдени стандарди за давање на услуги.  

Зголемена ефикасност (намалени трошоци во проектниот животен циклус): Приватниот 

партнер е заинтересиран за смалување на трошоците за време на целиот период на 

операционализација на проектот, што потешко се постигнува во рамките на постојните 

механизми на управување од страна на јавниот партнер. 

Подобра распределба на ризиците: Основното начело на ЈПП е алоцирање на ризикот на оној 

партнер кој може да го преземе со најмалку трошоци. Во оваа насока треба да се прецизира 

дека е потребна оптимизација и максимизација на преносот на ризикот за да може да се 

обезбеди содавање на поголема вредност за парите.  
                                                             
7 Ibid, str. 8 



Побрза имплементација на проектот: Со оглед на тоа што проектирањето и изградбата е 

обврска на приватниот партнер, односно плаќањето од страна на јавниот партнер е поврзано со 

започнувањето на давање на јавни услуги, приватниот партнер е мотивиран работите да ги 

изведе во што е можно пократок временски рок.  

Создавање на дополнителни приходи: Приватниот партнер најчесто е во можност да создава 

дополнителни приходи од трети субјекти, намалувајќи ги на тој начин трошоците и 

издвојувањата на јавниот партнер, односно на крајните корисници на јавните услуги.  

Подобрено управување: Со пренесувањето на обврската за давање јавни услуги на 

приватниот партнер, јавниот партнер се јавува во улога на регулатор и се насочува на 

активности кои се однесуваат на планирање, уредување и контрола, наместо на секојдневно 

давање на јавни услуги. 

 

Загриженост во однос на јавно-приватните партнерства – ризици .....???? 

 

Изгради сега, плати подоцна многу повеќе 

 

Јавно-приватното партнерство е атрактивно за јавните власти затоа што тие, 

понекогаш, ги движат проектите „надвор“ од билансот на успех на државата. Со други 

зборови, наместо инвестиции однапред, јавно-приватното партнерство користи месечни рати 

од јавниот буџет да плаќа за инфраструктурата па така државата нема потреба директно да 

зема заеми. Сепак, често тие треба да овозможат гаранции за заемите за приватниот сектор, 

што може да резултира и со јавна задолженост. 

Идејата (која често ја цитираат поборниците) дека јавно- приватното партнерство 

мобилизира дополнителни финансиски ресурси за проекти кои, инаку, треба да чекаат неколку 

години да бидат имплементирани е целосно погрешно-насочувачка. Всушност, со јавно-

приватното партнерство нема вишок на средства на располагање – се работи само за 

позајмување од јавниот буџет во следните триесетина години. Оваа заблуда, која често ја 

прифаќаат јавните службени лица, ги поттикнуваат креаторите на политиката да спроведуваат 

проекти кои можеби се прескапи. 

Освен тоа, новите меѓународни сметководствени упатства се изготвени така да ги 

„извлечат“ јавно- приватните партнерства од јавниот биланс на успех во државите кои 

успеваат да ги усогласат нивните национални сметки со упатствата. Со тоа, главната 

атрактивност да се одлучи за јавно-приватно партнерство има за цел да стане правна пречка и 

проблем.8 

                                                             
8
 Deloitte: iGAAP alert: IFRIC 12, Service Concession Agreements, February 2007 

www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/UK_Audit_iGAAP_Alert_February07(2).pdf  



Досега, во државите на централна и источна Европа има мал обем на дискусија за 

идните товари врз буџетот кои би можеле да бидат предизвикани од јавно- приватното 

партнерство. Како што тоа го велат и авторите во еден скорешен текст на Светската банка за 

јавно- приватното партнерство во централна и источна Европа:9  

Достапноста на јавно-приватното партнерство е веќе сериозно прашање во 

здравствениот сектор на Велика Британија, каде што парите за капитални трошоци кои го 

добиваат болниците од државата не се доволни да се платат капиталните трошоци за јавно- 

приватното партнерство. Како резултат, плаќањето за јавно-приватното партнерство се врши 

преку намалување на услугите.10 

Во централна и источна Европа достапноста веќе беше утврдена како проблем и тоа во 

Унгарија и во Хрватска, каде што двете држави беа критикувани за тоа дека се премногу 

амбициозни со изградбата на патничката инфраструктура и ризикот од оптоварување на 

идните власти со големи обврски. 11 

 

Вредност за дадените пари? 

 

Многумина се согласуваат дека вредноста за дадените пари треба да биде движечкиот 

фактор за секоја одлука во однос на тоа дали да се оди со јавно-приватно партнерство како 

решение. Сепак, малку веројатно е дека приватниот сектор може да изгради и да функционира 

со инфраструктура поевтино од јавниот сектор, со оглед на тоа дека:12 

1) Приватните средства се многу поскапи од позајмувањата во јавниот сектор.  

2) За разлика од јавните власти, приватните фирми очекуваат да имаат 

значителна добивка од нивната инвестиција. 

3) Подготвувањето на јавно-приватното партнерство трае долго и чини многу 

пари. 

Многу важен инструмент во проценувањето на економичноста на јавно-приватното 

партнерство е пресметувањето наречено „споредување со јавниот сектор“ (Public Sector 

Comparator (PSC)) кое ги споредува трошоците на јавно-приватното партнерство со оние 

трошоци доколку истиот проект би бил спроведен 

                                                             
9 Nina Budina, Hana Polackova Brixi, Timothy Irwin: Public-Private Partnerships in the New EU Member 
States – Managing fiscal risks, World Bank Working Paper No. 114, June 2007, p.16 
10 Mark Hellowell and Allyson Pollock: Private Finance, Public Deficits - A report on the cost of PFI and its 
impact on health services in England, Centre for International Public Health Policy, 12 September 2007 
11 Andreas Brenck, Thorsten Beckers, Maria Heinrich, and Christian von Hirschhausen: Public-
private partnerships in new EU member countries of Central and Eastern Europe, EIB Papers, 
Volume 10, No. 2, 2010 p.94 and 100 
12 Опасни врски: ризици од јавно-приватните партнерства во централна и источна Европа, CEE: 
Bankwatch network, www.bankwatch.org/documents/never_mind_the_balance_sheet.pdf, (2012) , p. 9 



преку јавна набавка. Иако ваквото пресметување е во голема мера критикувано за 

двосмисленост и во полза на јавно-приватното партнерство, тоа мора да се спроведе и 

методологијата мора да биде јасна и позната на јавноста за да се овозможи подетален предглед 

и подобрување. 

Ова нешто се оправдува со тврдењето дека ионака не постои начин да се искористат 

јавните средства, па затоа е „или јавно- приватно партнерство или ништо“. Сепак, ова тврдење 

треба да се зема со голема претпазливост бидејќи не е веројатно дека јавно- приватното 

партнерство е достапно, а проект преку јавни набавки не е 

достапен.

 

 

Ефикасност преку конкуренција? 

Главното тврдење кое го оправдува јавно- приватното партнерство, без разлика на 

повисоките трошоци за финансирање, е претпоставената поголема ефикасноста која 

произлегува од конкретен тендер и воопшто од приватниот сектор од кој, по дефиниција, се 

очекува ефикасност во работењето. Сепак, во пракса, јавно-приватното партнерство страда од 

недоволно конкуренција што резултира во зголемени трошоци кои може целосно да ја 

„поништат“ вредноста за дадените пари, како главен аргумент за користење на јавно- 

приватното партнерство. 

Често пати, во одредени јавно-приватни партнерства дури немало ни тендер. Иако 

меѓународните финансиски институции обично не финансираат проекти кога нема тендер, 

конкуренцијата во јавно- приватното партнерство често пати знае да биде мошне ограничена, 

односно да се јави само еден понудувач. Поради силната преговарачка моќ на понудувачот и 



немањето на конкуренција финансиските институции сепак ги ставаат на располагање 

предвидените средства. 

Дури и да има неколку понудувачи, многу често фазата на „префериран понудувач“, 

во која преговорите се вршат со еден избран понудувач со цел усогласување на деталите од 

договорот, резултира со зголемување на цената или спецификациите на проектот.13 

Ефикасност преку почитување на роковите? 

Другото главно оправдување за јавно- приватното партнерство е идејата дека 

приватниот сектор е поефикасен во изградбата и обезбедувањето на услуги, но сè повеќе и 

повеќе има докази дека голем дел од тврдењата за јавно- приватното партнерство се, 

едноставно, погрешни или се под голем знак на прашање. 

Проценката изведена од истражувањето на Европската инвестициона банка за 

проектите од јавно- приватното партнерство покажа дека голем дел од ваквите проекти 

резултирале во навремено завршување и непробивање на превидените средства, како резултат 

на фиксната цена, фиксните договори за подизведувачите по принципот „клуч на рака“, кои 

можат исто така да се применат и кај случаи на јавни набавки.14 

 

Јавни услуги: Намалување на трошоците или на квалитетот? 

Релативно малку влијание е посветено од оние кои се застапуваат за јавно- приватното 

партнерство за тоа дали овој трансфер на функциите кои традиционално ги овозможува 

јавниот сектор бил корисен. Тука имаме, како што вели и Арми Рајс (Armin Riess) од 

Европската инвестициона банка „понекогаш некритички, дури и идеолошки претпоставки дека 

учеството на јавниот сектор во овозможувањето на јавните услуги не може да биде 

штетно.”15 

Во проектирањето, изведбата и работењето на објекти, преку договор на јавно- 

приватно партнерство, приватниот партнер, теоретски, има намера повеќе да ги намали 

трошоците отколку тоа би било случај ако се ангажирани три посебни фирми од страна на 

                                                             
13 Ibid. p. 10 
14 EIB Operations Evaluation Department: Evaluation of PPP Projects Financed by the EIB, March 2009, p.4 
15 Armin Riess, Deputy Head of the Economic and Financial Studies Division of the EIB: Is the PPP model 
applicable across sectors? EIB Papers, Volume 10, No. 2, 2005, p.11 

Најчесто се тврди дека 88% од сите јавно финансирани проекти во Велика Британија 
се спроведуваат навреме, додека 70% од проектите кои не се финасирани на јавен 
начин доцнат, а 73% го надминуваат предвидениот буџет. Сепак, овие статистики 
се покажаа како неточни. 



јавниот сектор, и секоја да биде задолжена за својата фаза. Скратувањето на трошоците не 

секогаш е пожелна опција бидејќи може значително да го намали квалитетот на услугата. 

Всушност, услугите може да се овозможуваат преку договорни аранжмани и санкции за 

неизвршување на договореното. Секако дека договорите не секогаш можат да предвидат сè. 

Ова е особено случај за услугите кои се однесуваат на образованието, здравствени услуги и 

затворите.  

Она кое што изостанува во овој сегмент и се смета за главен проблем на кавно-

приватното партнерство е непостоењето или пак, непримената на мониторинг и соодветни 

санкции, пред се поради сеуште ниското ниво на капацитетот за мониторинг. Од овие причини 

не е реално да се очекува стриктно да се применуваат стандарди за реализација кај проектите 

од јавно- приватното партнерство. 

Во овој смисол, јавно- приватнотопартнерство треба да се избегнува за општествени 

или еколошко чувствителни услуги како што се здравствената нега, образованието, затворите и 

водоснабдувањето бидејќи постои потенцијално искушение да се скратат процедурите а притоа 

не постојат соодветни механизми кои ќе обезбедат истото да не се случи. 

 

Ефикасност преку пренесување на ризикот? 

 Теоретски, ризиците во јавно- приватното партнерство се пренесуваат на онаа страна 

која во најголема мера ќе може да ги ограничи и контролира. Сепак, во пракса, секогаш кога 

приватниот сектор презема ризик кој наплатува големи износи за тоа. 

Лошо распределениот ризик е еден од најголемите проблеми во јавно- приватното 

партнерство во централна и источна Европа. Понекогаш тоа води кон договори кои 

гарантираат добивка, за сметка на даночните обврзници (на пример, автопатот Тракија во 

Бугарија и пречистителната станица за отпадни води во Загреб, Хрватска), додека во други 

случаи тоа често води кон финансиски проблеми за концесионерот и последователни обиди да 

се „извлечат“ гаранции од јавниот сектор за одредено ниво на приходи. 

Автопат А2, Полска
16 

                                                             
16 Andreas Brenck, Thorsten Beckers, Maria Heinrich, and Christian von Hirschhausen: Public-private 
partnerships in new EU member countries of Central and Eastern Europe, EIB Papers, Volume 10, No. 2, 2005 
p.96 



Најпроблематичните проекти во смисол на пренесување на ризикот во централна и 

источна Европа се токму автопатиштата со патарина. Постојаното натценување на бројките за 

возила од страна на креаторите на политиката во централна и источна Европа може да создаде 

не само тешкотии во приходите на концесионерот или расходи во јавниот буџет туку може да 

води и кон обиди реално да се зголеми нивото на сообраќај со користење на автопатиштата, 

што е во целосна контрадикција со еколошките цели на намалување на сообраќајот на 

патиштата. 

За жал, даночните обврзници се тие кои секогаш плаќаат на крај, било преку гаранции 

за приходите на концесионерот или преку повторна национализација на 

проектот.

 

 

 

Автопатот А2 кој што ги поврзува Варшава со Познањ и со германската граница кај 
Слубице, е најголем транспортен проект во Полска во кој е инволвиран и приватниот 
сектор, со вкупна потреба од финасирање во износ од 870 милиони евра. 150 
километарската делница од Нови Томишл и Коњин беше доделен како “ изгради-
обнови-работи-пренеси“ проект (Build-Rehabilitate-Operate-Transfer) во 2000-та 
година на концесија на 40 години. Изградбата започна во 2001 година и заврши во 
2005 година, но мал број на луѓе сакаат да платат патарина. Се проценува дека 60-
80% од камионите ја заобиколуваат патарината на овој автопат.  



Вишок добивка преку повторно финансирање 

Еден од најскандалозните аспекти на јавно- приватното партнерство е прашањето на 

повторно финансирање на добивката. Повторно финансирање имаме кога приватниот партнер 

го исплатил првичниот долг со земање на нов долг по откако е комплетирана изградбата на 

инфраструктурата. Со оглед на тоа што најголем дел од ризикот на проектот е отстранет токму 

во оваа фаза, финансирањето е достапно по многу пониски каматни стапки отколку пред 

изградбата и со тоа цената на проектот се намалува. Сепак, давачката која треба да ја плати 

јавниот сектор е пресметана така да го покрие и првичниот заем кој има повисока цена и, освен 

ако не постојат соодветни одредби во договор кои ќе ги содржат добивките за јавниот сектор 

од повторното финансирање на зделките, постои опасност од преголема добивка кај 

приватниот сектор. 

 

ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ОБЛАСТА НА 

КОНЦЕСИИТЕ/ЈАВНО-ПРИВАТНИТЕ ПАРТНЕРСТВА И СТЕКНАТО ИСКУСТВО 

Во Македонија согласно достапноста на податоците во делот на јавно-приватните 

партнерства може да се констатира следнава моментална состојба: 

- ЈПП(БОТ) од голем обем 

Овие проекти се меѓу најголемите проекти што државата некогаш ќе ги преземе; 

според тоа, важно е тие соодветно да се подготват и постапката да биде исправна. Подолу се 

наведени најзначајните примери од овие проекти за ЈПП од голем обем кои во моментов се 

реализираат во Македонија. 

- Концесија за аеродромскиот систем во Македонија (Министерство за транспорт) 

Во 2008 година, Владата, преку Министерството за транспорт, потпиша договор со 

турското друштво Тепе Акфен Вентурс (ТАВ) за дваесетгодишна концесија, во кој период 

друштвото би управувало со двата постојни аеродроми во Македонија: Аеродромот 

Александар Велики во Скопје и Аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Планираните 

работи вклучуваат изградба на нова терминална зграда во Скопје, проширување на пистата, 

нова административна зграда и нов пристапен пат со паркинг простор, со што би се зголемил 

капацитетот на скопскиот аеродром на четири милиони патници годишно.  

Во врска со охридскиот аеродром, модернизирани се терминалната зграда и ВИП 

салонот. Договорот за концесија, исто така, вклучува и изградба на трет аеродром, карго 

аеродром во близина на Штип, во источна Македонија. Вкупниот износ на инвестицијата се 



предвидува да изнесува 200 милиони евра, од кои 30 до 40 милиони евра се очекува да му се 

платат на концедентот во текот на целиот дваесетгодишен период на концесија. Се тврди дека 

обврските во врска со охридскиот аеродром се реализирани на време и дека во тек е 

планирањето на штипскиот аеродром. 

Проектот е доделен во согласност со Законот за концесии од 2008 година и со примена 

на ограничената постапка предвидена со овој закон. За пофалба е фактот што овој проект беше 

објавен во меѓународните медиуми и СВЕУ17, и оваа активност резултираше во 20 пријави за 

учество. Четири друштва се претквалификуваа: едно од Франција, едно од Германија, едно од 

Австрија и едно од Турција. Органите, поддржани од холандски консултанти, одржаа 

конференција за понудувачи и подготвија просторија со податоци на скопскиот аеродром. Сите 

овие активности ја претставуваат најдобрата меѓународна практика, но не може да се процени 

квалитетот на исходот. 

Критериумот за доделување на проектот беше „висината на надоместокот за 

концесија“, а самата тендерска документација го содржеше и нацрт-договорот. На крај, само 

турското друштво поднесе понуда за проектот. Може да се тврди дека надоместокот за 

концесија едноставно би се додал на цената на градежните работи и дека надоместокот за 

концесија речиси никогаш не е најекономичниот метод за реализирање на инфраструктурен 

проект финансиран од приватниот сектор. Не постои транспарентна методологија за да се 

утврди дали овој проект е спроведен или не на начин кој би обезбедил најголема економска 

предност за државата. 

1.1.1 Концесии за главните автопати (Министерство за транспорт) 

 

Министерството за транспорт сеуште е во потрага по понуди за многу значаен проект 

за приватно финансирани автопати, со проценета вредност на инвестицијата од една милијарда 

евра. Повторно се користи Законот за концесии од 2008 година и повторно огласите беа 

објавени во меѓународните медиуми и СВЕУ. Досега се претквалификуваа 6 друштва (од осум 

пријави за учество). Овој пат утврдениот критериумот за доделување е минималниот број на 

возила кои треба да бидат гарантирани од државата – односно големината на потребната 

државна гаранција. Останува да се види дали висината на потребната гаранција ќе ги 

преоптовари органите, при што проектот би станал неисплатлив, бидејќи понудите сè уште не 

се разгледани, а во меѓувреме е донесен и нов Закон за концесии и јавно-приватно партнерство. 

Дали државата ќе успее да го изведе овој потег на вистинскиот начин или ќе се откаже од 

идејата за издавање под концесија на автопатите во Македонија останува да видиме.  Во овој 

дел може да се спомене и реконструкцијата на поголем број од автопатите ширум Македонија 
                                                             
17 Службен весник на Европската унија. 



која што започна во текот на 2013 година каде што дел од работите се изведуваат токму преку 

принципот на јавно-приватно партнерство со кинеските градежни компании (Автопат Кичево-

Охрид). 

1.1.2 Големи хидроцентрали (ЕЛЕМ; МЕ) 

 

Државниот снабдувач на електрична енергија ЕЛЕМ е 100% во сопственост на 

државата, но работи на комерцијална основа. Како резултат на тоа, ЕЛЕМ сé уште е обврзан да 

постапува во согласност со одредбите за секторските дејности во Законот за јавни набавки. 

Друштвото работи за остварување на добивка, и затоа тоа смета дека не е поврзано со 

државниот буџет. Инвестициските проекти во последниве неколку години се од значителен 

обем и, општо земено, државата нема доволно средства за нивно финансирање.  

Затоа, друштвото побара комбинација од сопствен капитал (ЕЛЕМ), средства од 

донатори, и во еден случај, комерцијален заем. 

Друштвото користи надворешни, обично меѓународни, консултанти назначени од 

нивниот партнер донатор (примери дадени за постојните проекти се: ЕБРД, Светска банка, 

ИФЦ и КфВ) за целите на подготовка на проектот. Како резултат на тоа, поголемиот дел од 

фактичките работи всушност ги спроведуваат овие консултанти, наместо службениците. 

Меѓутоа, ова претставува корисен пренос на знаења за службениците кои работат на 

проектите, бидејќи се чини дека работите се од многу висок стандард. Кога станува збор за 

евалуација на понудите, се поттикнува соодносот цена/квалитет од минимум 30:70. 

Примери за активни проекти од ваква природа, кои се или во фаза на подготовка или во 

фаза на набавка, се:18 

• Проектот Црна Река: ко-финансиран од ЕБОР. Ограничена постапка.19 Вредност на 

инвестицијата = до 700 милиони евра,   

• Бошков мост: ко-финансиран од ЕБОР. Ограничена постапка. Вредност на 

инвестицијата = 80 милиони евра, 

• Проектот за изградба на ветерници: ко-финансиран од КфВ. Вредност на 

инвестицијата = 75 милиони евра, 

• Термална централа во Битола. Вредност на инвестицијата = 65 милиони евра – 

финансиран преку комерцијален заем20 и учество на ЕЛЕМ во сооднос од 30 

милиони евра : 26 милиони евра (ова го прави проектот многу скап), 

                                                             
18 Оценка на јавни набавки, концесии и јавно-приватни партнерства, Извештај на Бирото за јавни 
набавки, октомври 2011 год. www.bjn.gov.mk , последна посета јули 2012 год, стр. 65 
19 Може според правилата на ЕБОР, но не е предвидено во нацрт ЗКЈПП. 
20 Главно бидејќи СБ/ИФЦ/КфВ нема да учествуваат во вакви проекти за термоцентрали. 



• Луково поле: ко-финансиран од Светска банка. Вредност на инвестицијата = 62 

милиони евра. Вредност на заемот = 52 милиони евра; учество на ЕЛЕМ = 10 

милиони евра; 

• Санација на 6 хидро електрични централи: Ко-финансиран од КфВ, со учество на 

ЕЛЕМ во сооднос 27 милиони евра : 4 милиони евра. 

 

2.1. Концесии врз основа на договори – вид на ЈПП 

 

Бидејќи Стратегијата за енергетика во Македонија е одговорност на Министерството за 

економија, ова министерство, исто така, е одговорно и за доделување концесии во овој сектор. 

Големите проекти, како оние наведени погоре, обично се реализираат преку ЕЛЕМ; малите 

електрични централи кои обично не се од интерес за ЕЛЕМ поради нивниот мал обем, се 

доделуваат преку конкурентна постапка преку концесии. Во рамките на Министерството на 

економија постои сектор кој раководи со процесот. Неговото работење е на прилично 

импресивно ниво. Поради тоа изненади фактот што, во рамките на извештајот на Бирото за 

јавни набавки стои дека тамошните одговорни службеници воопшто не биле консултирани за 

новиот Закон за концесии и јавно-приватно партнерство, и покрај фактот што двата одговорни 

субјекта се во рамките на истото министерство и во истата зграда. Ова може да се смета како 

уште еден пример за слаба институционална соработка.  

Најголемиот дел од помалите проекти за производство на електрична енергија се 

проекти за хидроцентрали. Пред неколку години, со техничка студија се идентификуваа речиси 

400 можни проекти за хидроцентрали. Од овие, 47 концесии се веќе доделени за вкупен 

капацитет на производство од 36MW, а една е веќе реализирана. Концесиите се доделени на 23 

години, и тоа 3 години за изградба на централите и 20 години работење со централите. Тие се 

предвидени на основа на методот „проектирај, гради, стопанисувај и пренеси“ (ДБОТ). 

Сите концесии се објавени во Службен весник на Република Македонија и во Фајненшл 

Тајмс.21 Интересот за учество се чини дека беше добар со главно тројца, четворица или пет 

понудувачи
22, иако понекогаш немало доволно понудувачи за да се оправда продолжувањето 

на постапката која треба да се реализира на дополнителни една или две оддалечени локации. 

Нешто повеќе од 50% од проектите се доделени на странски друштва, а нешто помалку од 50% 

на македонски друштва. По ваквиот успех, Министерството за економија објави огласи за уште 

44 локации, со проценета комбинирана инвестиција од 63 милиони евра. Критериумите за 
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22 Тие прифатија да ја користат отворената постапка, бидејќи постои многу ограничен пазар на 
добавувачи за овие проекти. 



евалуација за овие проекти се релативно едноставни:  „инсталирана моќност за производство“ 

на конкретна локација и „цена“.23 

 

2.2. Концесии за добра од општ интерес 

 

Концесии за добра од општ интерес – како што се агрегати и минерали најверојатно 

нема да се сметаат за ЈПП. Оваа област се чини дека предизвикува најголема загриженост и 

забуна не само поради проблемот да се дефинира на начин кој е во согласност со 

законодавството на ЕУ. Јасно е дека значителен број од овие концесии (вообичаено мали) се 

доделуваат секоја година, но, бидејќи не постои Регистар на концесии, не е можно да се 

процени колку концесии може да има или од каква природа може да се концесиите. Ваквите 

концесии се вклучени и во рамките на новиот Закон за концесии и јавно-приватно партнерство 

иако постапките за доделување дозвола на еден субјект или обновување на таквата дозвола 

треба да бидат во согласност со основните принципи на Договорот за функционирање на 

Европската Унија (ДФЕУ), особено принципот на еднаков третман и последователната обврска 

за транспарентност.24 Се смета дека и новиот Закон за концесии најголемиот предизвик ќе го 

има токму во регулирањето на односите и начините на соработка помеѓу државата и 

приватните партнери, особено кога станува збор за искористување на природните богатства на 

земјата. 

 

2.3. ЈПП во давањето јавни услуги согласно македонската регулатива 

 

Во Република Македонија постојат две општи законски рамки со кои е регулирано 

јавно-приватното партнерство: до почетокот на 2012 година Законот за концесии и други 

видови на јавно-приватно партнерство, а сега новиот Закон за концесии и јавно-приватно 

партнерство и Законот за установи.25 

Во Законот за концесии и јавно-приватно партнерство стои одредбата дека јавно-

приватното партнерство всушност се карактеризира со обврската на приватниот партнер да 

обезбеди јавна услуга за крајните корисници во надлежност на јавниот партнер неопходни 

предуслови за давање на јавна услуга на крајните корисници и/или активности од негова 

надлежност.26 Оправданоста од потребата за ЈПП законодавецот ја дефинира како потфат кој 

носи придобивка од јавен интерес (заштеда на трошоци за јавниот партнер, повисок стандард 

                                                             
23 Оценка на јавни набавки, концесии и јавно-приватни партнерства, Извештај на Бирото за јавни 
набавки, октомври 2011 год. www.bjn.gov.mk , последна посета јули 2012 год, стр. 66 
24 Види судска пракса на ЕСП, предмет C-203/08 Betfair, за ексклузивни права за организирање и 
промовирање игри на среќа. 
25 Закон за установите , Сл. Весник на РМ бр. 32/05 
26 Член 5 од Законот за концесии и јавно-приватно партнерство, Сл. Весник бр. 6/2012 



на дадените јавни услуги или други јавни погодности) која ги надминува придобивките кои 

произлегуваат од вообичаениот начин на обезбедување на услови за вршење на јавните услуги. 

Сепак од формите на потфатот наведени во членот 5 на Законот за концесии и јавно-приватно 

партнерство, продолжува и понатаму да опстојува заклучокот дека сепак за ЈПП во давањето 

јавни услуги кај класичните јавни служби (образование, култура, наука, здравство, социјална 

заштита итн.), многу посоодветна регулатива претставува Законот за установи, отколку 

Законот за концесии и други видови на јавно-приватни партнерства, а ништо нема да се 

промени и со донесувањето на новиот Закон за концесии и јавно-приватно партнерство. До 

ваква констатација се доаѓа заради фактот што Законот за концесии ги содржи сите елементи 

за вложувања од страна на приватни субјекти/партнери со цел континуирано и поефикасно 

вршење само на овој посебен вид јавни услуги кои го сочинуваат поимот јавна служба во 

потесна смисла на зборот. Станува збор, за услуги што државата е должна да им ги пружи на 

своите граѓани, а кои се од есенцијално значење не само за развојот, туку и за опстанокот на 

општеството, но чие давање ќе биде поефикасно доколку се реализира со помош на приватен 

партнер.  

Така, Законот за установи уште во својот поимник ги дефинира клучните изрази во 

врска со оваа материја (чл. 2, ст. 1): “договор за заедничко основање на установа е договор 

склучен помеѓу два или повеќе соосновачи на установа со кои се уредуваат меѓусебните 

односи на соосновачите“ – на овој начин законодавецот остава можност за склучување на 

класичен договор за јавно приватно партнерство во вршењето јавни услуги; “интересно или 

функционално поврзување е поврзување на установи од иста или сродна дејност заради 

заедничко вршење на основната дејност или заради остварување на порационално и 

економично вршење на основната дејност“ – ова би значело можност за здружување на 

приватна и јавна установа заради целите кои се вообичаени за склучување на ЈПП: “мешовита 

установа е установа основана со средства во државна или локална сопственост и средства на 

домашно или странско правно и физичко лице или установа основана со средства во државна 

или локална сопственост во која се вложени приватни средства“ -  правна можност за 

здружување на средства за формирање на установа која дава јавна услуги; “соосновач на 

установа е домашно и странско правно и физичко лице кое е соосновач на установа во 

основање, соосновач на веќе основана установа во постапка на сопственичка трансформација“ 

– видови и начини на приватни вложувања во јавна установа итн. 

Во чл. 4, ст. 3 е предвидена можност за основање на приватна установа, што исто така 

претставува вид на ЈПП кога приватниот основач врши јавна дејност за која добил овластување 

од јавниот субјект.  

Во чл. 6, ст. 1 наведени се дејностите за чие вршење на приватниот субјект му е 

потребно прибавување на дозвола за нивно вршење: образование, наука, култура, здравство, 



социјална заштита, детска заштита, заштита на лица со интелектуална или телесна попреченост 

и други дејности со закон утврдени како јавна услуга.  

Слично како и во сите закони за концесии и ЈПП, и во Законот за установи се утврдува 

обврска за приложување на финансиска гаранција од страна на приватниот партнер (чл. 17). 

Понатаму, кај заедничките форми на вложување во установа, Законот утврдува обврска за 

склучување на посебен вид на договор за заедничко основање на установа кој има карактер на 

договор за ортаклак, но понатаму, правата и обврските околу изведувањето на договорните 

обврски кои значат вршење на јавна услуга имаат карактер на управен договор. Законот за 

установи содржи бројни модалитети за соработка или заедничко вршење на јавната дејност од 

страна на јавниот и приватниот партнер, но за жал, овој Закон иако донесен во 2005 година27 не 

се применува во практиката на функционирањето на јавните служби во Република Македонија. 

Напротив, за постигнување на целта приватизација на јавните служби или нивна 

модернизација и зголемување на ефикасноста преку вложувања на приватни субјекти се 

користат одредбите од посебните закони со кои се регулираат дејностите на јавните служби 

одделно, на пример, Законот за здравствена заштита, Законот за високо образование, Законот 

за средно образование, Законот за култура и сл.  

На тој начин тешко е да се обезбеди воедначеност или униформираност во создавањето 

на јавно-приватни партнерства во јавниот сектор во целина. Недоволната употреба на 

постојната законска регулатива доведува до појави кои укажуваат на фактот дека во нашиот 

јавен сектор всушност нема вистински примери на јавно приватно партнерство, туку само 

класична приватизација на “подоходовните“ јавни служби. Така, во образованието сведоци сме 

на примери на основање само на класични приватни установи, не и на мешовити. Ист е 

случајот и со здравството, како и во областа на детската заштита, грижата за стари лица итн. 

Напори за приватизација на дејноста во јавните здравствени установи се видливи, но и во овој 

случај не станува збор за ЈПП туку можности за приватно финансирање на јавната услуга 

дадена од јавниот субјект – попладневно давање на здравствени услуги со самофинансирање на 

пациентите од страна на јавните здравствени службеници во постојните јавни установи без 

учество на приватен капитал и вложувања. 

 

 

 

 

                                                             
27 Подетално за модалитетите на сопственичка трансформација на јавните установи утврдени со Законот 
за установи за кои во овој сегмент се констатира дека не се употребуваат во практиката види: 
Давитковски Б. “Правен статус на установите во Република Македонија (основање и модели за 
приватизација), Деловно право, Скопје 2003; и Давитковски Б.; “Јавни служби во Република 
Македонија“, Деловно Право, бр. 13, Скопје, 2005 стр. 199-217 



ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

 Јавно – приватното партнерство како облик или модел претставува еден од 

најзначајните видови на соработка која што овозможува и настојува да го поврзе јавното 

вршење на услуги со демократска одговорност на власите во рамките на една држава со 

управувачките вештини и економичноста која од друга страна ја носи приватниот сектор. 

Редовите на овој магистерски труд говорат и повеќе од доволно дека и покрај разноврсните 

модели врз основа на кои може да се воспостави соработуката и поврзувањето на јавниот и 

приватниот сектор тоа не е секогаш толку едноставно и лесно затоа што сепак во овој вид на 

соработка се вклучува целиот државен апарат од една страна и ако така може да се рече 

опонентите од друга страна, односно приватниот сектор, приватните компании. 

 Неколкуте измени во Законот за концесии и други видови на јавно-приватни 

партнерства, а потоа и донесувањето на целосно нов закон сведочат за обидите на Република 

Македонија да на правилен начин ја воспостави основата на која што ќе се темели и развива 

ваквата соработка. Законската и правна регулатива како и институционалната поставеност на 

државните институции во овој сегмент се поставени на задоволително ниво, така да она што 

преостанува да се реализира во иднина е успешни проекти на јавниот и приватниот сектор, 

особено на локално ниво каде што јавно-приватното партнерство се смета за еден од основните 

начини на излегување од кризата која што ги зафати локалните власти со спроведувањето на 

процесот на децентрализација и стопирањето на буџетските дотации. 

 Беа истражувани, како земјите од Балканот, така и светските економии во поглед на 

нивната успешност на спроведување на јавно-приватните партнерства при што и таму може да 

се најдат од една страна функционални и спроведливи проекти, но исто така може да се 

сретнат и бројни падови или промаршувања, особено кога станува збор за поголемите 

инвестициски зафати кои бараат и повеќе време, средства, ресурси. Истиот случај е и со 

Република Македонија. Како еден од успешните примери кој што може да се посочи е 

аеродромот и целосната негова преобразба по издавањето под концесија, но од друга страна е и 

повлекувањето во неколку обиди на јавниот повик за издавање под концесија на автопатите во 

Македонија, што доволно говори за фактот дека јавно-приватното партнерство е реален, 

остварлив и применлив модел на соработка помеѓу двата круцијални сектори во рамките на 

секоја држава - јавниот и приватниот. 
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