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1. ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

Согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство (Сл. весник на РМ 
06/12 и 144/14), кој бара изработка на претходна студија за потфат, 
општинското раководство пристапи кон изработка на Студија за оправданост на 
ЈПП со цел изградба на административно деловна зграда (простории за 
општината и ресторант со апартмани).  

Општината има потреба од модернизирање на работењето, јакнење на 
капацитетите на општинската администрација  и создавање на услови за  
нејзино ефективно и ефикасно работење. Тоа значи потреба од нов 
административен објект за испорака на услугите од различните области на 
нејзините надлежности до граѓаните. Засега општината работи на две локации   
првата со корисна површина од  240 м2 (с.Ростуше) и  втората со 92 м2.  
(Маврово). Овие простори не ги задоволуваат потребите за функционирање на 
општинската администрација. Сега вработените во просек имаат на 
располагање 4-6 м2 просечно вклучувајќи ги и просториите за седници, 
шалтерите, скалите и ходниците. 

Иако општината е веќе целосно навлезена во втората фаза на 
децентрализацијата, планираниот процес на децентрализација предвидува 
пренесување на дополнителни надлежности на општините. Ова ќе предизвика 
потреба од дополнителна општинска администрација и администратеивен 
простор за истата доколку се сака да се обезбедува квалитетна услуга кон 
граѓаните. 

1.1. Предмет и цели на  јавното приватно патнерство  

А) Предмет на јавно приватното партнерство (во натамошниот текст: ЈПП) е 
изградба на административно деловен објект со бруто површина од 3.300 м2, а 
нето површина  од  2,765 м2 зграда со административен и деловен простор-
ресторант со апартмани, од кои 620 м2 нето површина и 2145 м2 нето површина 
на објект за административен и деловен простор. Објектот ќе се изгради на 
градежната парцела  којa  согласно важечката урбанистичка документација 
претставува ГП бр. M1.1.  со вкупна површина од 1,233  м2 ,   

Табела  1 Распределба на површината за општински потреби и за   апартмани 

Ниво на објектот Приватен 

инвеститор-
рест.со 

апартмани 

Општина 

Маврово 
Ростуше  

Вкупно 

нето м2  

Бруто површина 

според 
идејното 
решение 

Подрум 482 138 620 620 

Приземје 380 200 580 670 

Кат 1  375 170 545 670 

Кат 2  350 100 450 570 

Кат 3 300 0 300 400 

Поткровје 270 0 270 370 

ВКУПНО 2,157 608 2,765 3,300 

% на распределба  78% 22.0% 100% 
Извор: Одделение за урбанизам , Идејно решение , анекс 1  
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Б) Административно-деловниот објект  ќе се гради на КП 204/1  место викано 1 
Населба КО Никифорово со површина од 1.223 м2 на која е формирана 
градежна парцела  бр. М 1.1. со вкупна површина од 1.030 м2, со намена Б3-
Големи угостителски единици  

В) Со проектната идеја се предвидува, согласно законската регулатива, на оваа 
земјиште да се изгради административно-деловен објект - Ресторант со 
апартмани со 2.765 м2 нето површина, од кои 620 м2  подземен паркинг простор 
и 2.145 м2 нето површина на објектот (приземје, 3 ката и поткровје). Од нив на 
општината ќе и припадне најмалку 608 м2 нето површина и тоа: 138 м2  
подземен паркинг простор и 470  м2 нето површина општински 
административен простор ( 22% од вкупната нето површина на објектот). 

Г) Целите на проектот се: 

 Изградба на административно –деловен простор преку партнерство со 

приватен инвеститор 

 Подобрување на условите за работа на органите на општинската 

администрација во Маврово 

 Испорака на поквалитетни услуги на граѓаните и правните субјекти на 

територијата на општината 

 Потикнување на локалниот развој со понуда на простор за извршување 

на стопанските активности 

1.2. Правна рамка за доделување јавно приватно партнерство  

Правната рамка за јавно-приватном партнерство содржана е во Законот за 

концесии и јавно приватно партнерство (во натамошниот тескт: Закон) 1 со кој се 
уредува доделувањето на концесија на добра од општ интерес и договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство (ЈПП), правната заштита за 
секое лице кое има или имало интерес за добивање на таков договор и кое 
ризикувало или ризикува да биде оштетено во постапката за доделување на 
таков договор, како и други прашања во врска со концесиите на добра од општ 
интерес и договорите за воспоставување на јавно приватно партнерство.  

Моделот кој се предлага за изградба на администаривно-деловниот објект 
ги  има одбележјата на  “Иницијативата за приватно финaнсирање (PFI) или други 

видови на ЈПП”моделот, односно на договор за јавна набавка на работи како 
модел на ЈПП. 

 Финансирањето и изградбата на административно-деловниот објект, 
отстранувањето на инфраструктурата од локацијата на која ќе се гради 
административно-деловниот објект, надоместок за уредување на 
градежно земјиште кои треба се платат на  општината, вклучувајќи го и 
изготвувањето на проектната документација и потребните елаборати се 
на товар на приватниот партнер; Меѓутоа,надоместокот за уредување на 

                                                 
1
 Законот за концесии и јавно приватно партнерство (Сл. весник на РМ бр.06/2012 ) 
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градежно земјиште е влог на јавниот партнер, па затоа приватниот 
партнер ќе биде ослободен од плаќањето на овој трошок. 

 За возврат на вложенитe финансиски средства, приватниот партнер 
добива имотна корист, односно стекнува право на сопственост на објект 
со површина од 2,680 м2  бруто површина и сопственост на подземен 
паркинг простор со 15  паркинг места согласно законската регулатива, 
освен 4 паркинг места кои ќе му припаднат на јавниот партнер.  

 Приватниот партнер  стекнува право на сопственост на земјиштето на кое 
ќе биде изграден административно-деловниот објект, согласно 
процентот на поделба на изградениот простор. 

 Општината стекнува право на сопственост на најмалку 640 м2 бруто 
површина (точната површина ќе биде предмет на евалуација)  како и 
сопственост на 4 паркинг места.  

Стекнувањето право на сопственост од страна на приватниот партнер е во 
согласност со одредбите на член 11 од Законот, според кои објектите изградени 
според јавно приватно партнерство, вклучувајќи ги и додатоците и 
подобрувањата можат да бидат сопстеност и на приватниот партнер.  

Понудениот модел на ЈПП обезбедува  висока стапка на поврат на 
инвестицијата и високо ниво на вредност за пари за општината.  

Предложената постапка за доделување на договор за ЈПП е дизајнирана за 
реализиарање на понудениот модел на ЈПП, со критериуми за остварување на 
интересите на двата партнери., општината и приватниот инвеститор. 

Со одлуката за усвојување на студијата и одлуката за отпочнување на 

постапка за доделување на договор за ЈПП завршува подготвителната фаза во 
реализирањето  на потфатот преку јавно-приватно партнерство.   

 
1.3.  Општи информации поврзани со  подготвувањето на 

физибилити студијата  

1.3.1. Предмет и Цели на физибилити студијата  

Основната цел на студијата е да се оцени оправданоста на проектот, 
изводливоста и економско-финансиската исплатливост на потфатот за изградба 
на АДО преку партнерство со приватен инвеститор. 

Утврдувањето на оправданоста на потфатот се разгледува низ три основни 
прашања: 

 Дали и зошто на Општината Маврово и Ростуше и е потребен 

објектот?. За одговор на ова прашање се разгледуваат постојните 

просторни услови на општината, насоките на процесот на 

децентрализација, планираната систематизација на администрацијата и 

потребниот простор за испорака на јавните услуги ( според потребните м2 за 

вработени и раководители)  
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 Дали општината  е во состојба самата да го изгради објектот   или 

треба да се  потпира на јавно-приватно партнерство? Притоа се 

разгледуваат прашањата за законските ограничувања за задолжување на 

општината (лимитот за вкупното задолжување и лимитот на годишниот 

ануититет за долгорочно задолжување). 

 Кој е соодносот во поделбата на изградениот простор помеѓу јавниот и 

приватниот партнер што може да гарантира дека подеднакво се  

остваруваат интересите на двата партнер?. Заради тоа во студијата се 

тргнува од фактот дека за долгорочно партнерство неопходно е 

остварувањето на интересите на партнерите да  биде избалансирано, 

поточно колку добива едниот толку да добие и вториот партнер.   

Како дополнителни посебни цели на студијата се: а) утврдување на реалната 
исплатливост на проектот и неговата профитабилност како основа за 
привлекување на приватен инвеститор и б) поддршка на процесот на 
тендерирање и постапката на склучување на договор 

 

 Методолошки пристап  

Изработката на физибилити студијата опфати неколку фази во која се вклучени 
поголем број на активности:  

Првата фаза се однесува на собирање на податоци за проектот, 
дијагноза на постојната состојба и консултирање на мислењето на граѓаните и 
приватниот  сектор во однос на потфатот. 

Втората фаза, опфаќа активности за проценка на јавниот карактер на 
потфатот; процена на потребата од потфатот за квалитетот на работењето на 
локалната самоуправа; проценка на можностите за финансирање и споредба на 
исплатливоста доколку општината користи кредитни средства и доколку 
користи приватен инвеститор.  Во оваа фаза се врши процена на вредноста што 
ќе се добие за парите што ќе се финансираат како и проценка на ризиците. 

Третата фаза ги опфаќа правните аспекти на ЈПП и дефинирање на 
постапката што треба да се спроведе за реализирање избор на приватен 
инвеститор и склучување на догвор за ЈПП 

 
1.3.2.  Извори на информации и податоци  

Користените информации и податоците за студијата се обезбедија на два 
начина : 

1. Првиот, Користење на секундарни податоци  од претходни студии, 
истражувања и од документи на релевантни исниттуции 

2. Вториот, Примарно собирање на информации   

 Анкета на мислењето на граѓаните 

 Од административните служби на општината Маврово и Ростуше   
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 Од владината администрација 

 Од  градежните фирми во Скопје 

 Од агенциите за недвижности 

Податоците и нивните извори  прикажани се во фусноти во делот од студијата 
каде што  истите се користени.  

 

1.3.3. Податоци за лицата што ја изготвиле физибилити студијата  

Експертите се нагажирани преку ЗБК Креација и тоа: 

1. М-р Ристо Иванов, јавниот интерес и техничката анализа   

2. М-р Марјан Николов. Економско-финансиска анализа ,   

3. Мирослав Трајановски, правните аспекти и постапката  на ЈПП 

4. Бранкица Гацова- експерт за јавни набавки 
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2. ТЕХНИЧКА АНАЛИЗА  

2.1. АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕ  

2.1.1. Стратешки цели на општината Маврово и Ростуше  

Согласно стратешките приоритети  за локален економски развој долгорочната  
определба кон која се стреми општината Маврово и Ростуше, е: 

 Урбано уредена и еколошки чиста,  безбедна, финансиски стабилна 
општина со економски развиени рурални средини и отворена за 
меѓуопштинска, регионална и  меѓународна соработка. 

 Привлечна за бизниси и инвестиции, отворена за идеи и мотивирање на 
граѓаните за просперитет и квалитетен стандард на живеење на 
економски, културен, социјален, спортски  и едукативен план. 

 Општина  припособена за користење на средствата од меѓународните 
програми и претпристапните фондови на Eвропската унија. 

Стратешките цели за достигнување на гореспоменатата визија се следниве: 

 Зајакнување на комуникацијата со граѓаните, бизнис секторот и 
меѓународните организации, 

 Привлекување на нови бизниси и инвестиции, 

 Зголемување на вработеноста, 
 Развој на туризмот, угостителството 

 Рурален развој 
 Зголемен квалитет на живот и подобрена  бизнис клима, 

 Подобрување на енергетската ефикасност. 

Општинското раководството ќе се посвети на креирање и достигнување на 
потребите за забрзан развој на општината Маврово и Ростуше  преку: 

 Вклучување, соработка и водство на органите на локалната самоуправа, 
јавните претпријатија, јавните институции, приватниот и граѓанскиот 
сектор, невладиниот сектор и меѓународната заедница во правец на 
остварување на визијата и стратешките цели  

 Континуирана испорака на висококвалитетни стандардизирани 
услуги ориентирани кон бизнисот и граѓаните. 

 

За остварување на зацртаната мисија на општината, Континуирана испорака на 
висококвалитетни стандардизирани услуги ориентирани кон бизнисот и 
граѓанит, неопходни се просторни, организациски и кадровски услови. Со тоа 
изградбата на административен објект за испорака на услугите на општината е 
активност насочена кон остварување на оваа  определба на општината.  
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2.1.2. Основни податоци за општина Маврово и Ростуше 

 
Местоположба-Површина 

Општина Маврово и Ростуша се наоѓа  во западниот дел на Р.Македонија со 
седиште во с.Ростуше и зафаќа површина од 682 км2, со население од 8618 
жители кои живеат во 42 населени места.  

 

Слика 1 Територија на општината Маврово Ростуше 

 

Oпштина Маврово и Ростуше се наоѓа во западниот дел на Македонија, 
погранична општина, на запад се граничи со Албанија, а на северозапад со 

Косово, зафаќа површина од 682 km2 и е една од трите територијално наголеми 
општини во нашата држава. Главна одлика на оваа општина е ридско-
планинската структура на земјиштето, со 42 населени места – селски населби, 
со релативно мала населеност по км2. Релјефот, климата, местоположбата, 
културните и природните богатства ја прават општината вистинска туристичка 
атракција за поширокиот регион, а сето тоа е причина повеќе да биде 
посетувана како од домашни, така и од странски туристи. Позначајни 
туристички објекти кои се наоѓаат на територијата на оваа општина, а вредни да 
се споменат се: Мавровското езеро, реката Радика, водопадите Дуф, Бојков 
Кладенец, ледничко езеро Локув, планините Кораб, Бистра, Крчин и Дешат, 
пештерите Шаркова дупка, Алилица, Калина дупка и уште многу други 
непомалку значајни туристички атракции2. 

Администрација (вработени) 

Седиштето на општината се наоѓа во с.Ростуше. Нејзината организациона 
поставеност се изразува преку три сектори и тоа: Сектор за урбанизам, 
комунални дејности, туризам, угостителство и заштита на животната средина; 
Сектор за финансирање, буџет и локален развој и за администрирање на 
приходи и Сектор за нормативно-правни, општи и адимистративни работи и за 

                                                 
2
 Повеќе информации на  http://www.mavrovoirostuse.gov.mk/ 
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јавни дејности; со интенција за понатамошно зголемување на нивниот број со 
што би се опфатиле сите сфери на човековиот живот, а со тоа и би се 
задоволиле во целост правата на граѓаните во оваа општина. 

Општинските служби функционираат на две локации: Првата, во седиштето 
с.Ростуше , Градоначалникот со дел од службите , број на вработени 23 и 
површина на просториите 240 м2, втората  во Маврови Анови со 11 вработени и 
и површина на просториите 92 м2 

Постојна состојба на објектот 
Зградата во која се сместени. одделенијата за урбанизам и инспекциски надзор 
претставуваше дел од поголем објект во кој дел претходно беше сместена 
поранешната општина Маврови Анови и која е во многу лоша состојба и 
поголемиот дел од истиот сега е срушен. Имено оваа зграда била изградена 
уште во 50-тите год.. За потребите на тогаш новоформираната општина 
Маврови Анови во 1997 год. дел од објектот е саниран и реконструиран и овде 
сега се сместени двете одделенија. Меѓутоа поголемиот дел од објектот пред 
две години од големи снежни врнежи се сруши и сега на тоа место нема ништо. 

Сега оваа зграда располага само со две мали канцелариии (од кои едната е 
резервирана за Градоначалникот-бидејќи седиштето и канцеларијата му е во 
с.Ростуше) со можност за сместување на едно раб. биро и две поголеми 
канцеларии каде во едната има сместено две работни места а во другата 
четири и тоа е целиот расположив административен простор.    

Во објектот  во Маврови Анови се сместени две одделенија (Одделение за 
урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита на животна средина и 
Одделение за инспекциски надзор) со вкупно 11 вработени + канцеларија за 

Градоначалник. По систематизација во двете одделенија треба да има 22 
вработени. Сегашниот простор е околу 92 м2 во канцелариски простор (без 
санит. чвор и ходници).  Односот е 7,6 м2/вработен, а со сите 22 вработени + 
канц. за Градоначалник односот би бил 4,0 м2/враб. Во постоечките канцеларии 
се сместени: во една помала – овластениот град. инспектор, во една 
секретатката-архивар и повремено се задржуваат и др. работници , во една се 
сместени раководителите на одделенијата и во најголемата се сместени 4 
референти .   

Потреба на општината 

Според постојната систематизација предвидени се 22 работни места, 2 за 
раководители и 20 за вработени државни службеници.  Според оваа 
систематизација  потребен простор е 470 м2 нето површина (15-20м2  по  
вработен , 20-25 м2 по раководител  што претставува 70% од просторот а 
другите 30% се простор за шалтери и комуникација (скали и ходници). Имајќи 
предвид дека претстои пренесување на  уште надлежности( имотно-правни 
односи, образование и сл) се предвидува дека за наредните 10 години 
општината ќе има потреба од администратибвен простор за следново:.   

1. Канцеларија за Градоначалникот со простори за неговиот кабинет  

2. Канцеларии за администрацијата организирана во дев одделенија   
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3. Две Сали за Советот на општината  и (мала и голема сала за состаноци)   

и канцеларии за поголемите советнички гупи ). 

  

2.1.3.  Заклучок за потребите на општината 

 
1 Општината располага со значителен број на надлежности  за кои е потребно 

да организира јавни услуги.  Во однос на нив општината има зацртано како 
определба континуирана испорака на висококвалитетни 
стандардизирани услуги ориентирани кон бизнисот и граѓаните.  

2 Расположивиот простор од 92 м2 е недоволен за извршување на доверените 
надлежности соглaсно процесот на децентрализација.  Согласно донесенета 
систематизација општината има потреба од минимум 470 м2 нето површина. 

3 Изградбата на објектот е реална потреба на општината според сегашното 
ниво на економскиот развој и обемот на надлежности што и се доверени за 
влијание врз локалниот развој , бизнис окружувањето и квалитетот на живот 
на граѓаните. 

4 Стратешка цел на општината е да создава услови за бизнис и да привлекува 
нови инвестиции. Во тој правец таа ги дефинира и сопствените приоритети 
на подршка на приватниот сектор во општината и привлекување на 
инвеститори. Потфатот за изградба на административно-деловна зграда е 
насочен во тој правец и ќе влијае на економскиот раст на Општината 
Маврово и Ростуше и квалитетот на животот на граѓаните. 

5 Превземањето иницијатива за вложувања во административно-деловен 
објект ја одразува подготвеноста на општината самата да даде пример за  
исплатливоста од инвестирање и работење во Општината  Маврово и 
Ростуше. 

 

2.1.4. Анализа на Мислењето на граѓаните и бизнисите  

Во истражувањето учествуваат вкупно 50 испитаници. 

Податоци на испитаниците 

1.Полова структура и возраст  

 
Од вкупниот број испитаници 56% се од машки пол, а 44% се од женски пол. 
Според возрасната структура најголемиот дел или 45% од испитаниците и од 
двата пола припаѓаат на возрасната категорија од 31-41 година,  35% се на 

56%

44%

Пол

машки

женски

3%
34%

44%

9%
8%

2%
Возраст

до 20 
години

21-30
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возраст од 21-30 години, по 9% се испитаниците на возраст од 41-50 години и од 
51-60 години,  3% од испитаниците се на возраст до 20години, а само 2% од 
испитаниците се над 60 години. 
 
2.Образование 
 

 
 
Според образованието 56% се со средно образование, а 44% се со 
универзитетско образование, додека со основно и др. образование нема ниту 
еден испитаник. 
 
3.Статус 
 

 
 
Според статусот 64% од испитаниците се вработени, 28% се невработени, 6% се 
студенти/ученици, додека 2% се пензионери. 
 
 
 
 

0%

56%

44%

0%

Образование

Основно

Средно

Универзитет

Друго

64%

28%

2%

6%

Статус

Вработен

Невработен

Пензионер

Студент/ученик
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Одговори на прашањата 
 

 
 
68% од испитаниците сметаат дека сегашните административни простории на 
Општина Маврово Ростуше не се доволно репрезентативни, наспрема 
останатите 16% кои сметаат дека се репрезентативни и 16% кои не знаат дали се 
или не се репрезентативни. 
 

 
 
68% од испитаниците сметаат дека има потреба од подобрување на условите за 
подобра работа на општинската администрациј, наспрема 24% од испитаниците 
кои се изјасниле дека незнаат дали треба да се подобрат условите, и 8% кои 
сметаат дека нема потреба од подобрување на условите. 
 

16%

68%

16%

1. Дали сегашните административни простории на општина 
Маврово-Ростуше е доволно репрезентативна/ модерна/ 

атрактивна?

да

не

незнам

68%

8%

24%

2. Дали сметате дека е потребно да се подобрат условите за 
работа на општинската администрација?

да

не

незнам
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64% од испитаниците сметаат дека има потреба од изградба на модерен 
административно деловен простор, наспрема 25% од испитаниците кои сметаат  
дека нема потреба да се изгради, и 11% кои незнаат. 
 

 
 
84% од испитаниците ако се на местото градоначалник би се согласиле со тоа 
приватниот бизнис да инвестира во некој објект и после да си ги повратат 
вложените средства, 10 % незнаат, а додека 6% не би се согласиле. 
 

64%

25%

11%

3. Дали сметате дека во општина Маврово-Ростуше треба да 
се изгради модерен Административно-деловен простор?

да

не

незнам

84%

6%
10%

4. Ако сте вие градоначалник дали би се согласиле со тоа да 
приватниот бизнис инвестира во некој објект и после да си ги 

поврати вложените средства и оствари разумен профит?

да

не

незнам
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74% од испитаниците се изјасниле дека знаат што значи терминот  ЈПП, 
наспрема 26% кои не го знаат значењето на овој термин. 
 

 
 
82% од испитаниците се изјасниле дека сметаат дека приватниот сектор може 
одредени услуги за граѓаните да ги обезбедува поквалитетно и поефикасно. 
 

74%

26%

5. Дали знаете што значи терминот јавно-приватно 
партнерство?

да

не

82%

18%

6. Дали сметате дека приватниот сектор може одредени 
јавни услуги за граѓаните на општината да ги обезбедува  

поквалитетно и поефикасно

да

не
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70% од испитаниците сметаат дека општината не располага со доволно 
средства за да инвестира во изградба на нови проекти. 

15

16

11

7

7

13

5

7

6

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

комунални дејности

бизнис и трговија

зелен пазар

гасификација

јавно осветлување

јавен превоз

образование

спорт и рекреација

здравство

пензионерски домови

друго

7. Во која област локалната самоуправа треба да вклучи 
приватен сектор за подобрување на квалитетот на живот на 

граѓаните?

30%

70%

8. Дали сметате дека општината има доволно финансиски 
средства сама да инвестира во горе споменаттие области?

да

не
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90% од испитаниците се согласуваат да се изгради нов административен објект 
прку ЈПП, додека 10% од испитаниците се против тоа. 
 
А) Мислењето на граѓаните оди во правец на подршка на потфатот во однос на 

потребата од него, свесноста за немањето капацитет на општината да го 
изгради со сопствени средства и одобрување на неговата изградба преку 
формата на ЈПП. Нивните ставови во однос  на овие три прашања се следниве:  

1 Најголем број граѓани  сметаат дека сегашните административни простории на 
општина Маврово и Ростуше не се доволно репрезентативни и модерни. Тие ја 
подржуваат идејата во општината Маврово и Ростуше  треба да се изгради 
модерен простор и со тоа да се подобрат условите за работа на општинската 
администрација.  

2 Најголемиот број граѓани согласни се приватниот бизнис да инвестира во некој 
објект и после да си ги поврати вложените средства и оствари разумен профит. 
Граѓаните сметаат дека приватниот сектор може одредени јавни услуги за 
граѓаните на општина Маврово и Ростуше да ги обезбедува поквалитетно и 
поефикасно.  

3 Голем број на граѓани се свесни дека општината не располага со доволно 
финансиски средства сама да инвестира во нов административно-деловен објект 
и тие се согласни истиот да  се изгради преку формата Јавно-приватно партнерство 
(заедничко учество на локалната самоуправа и приватниот сектор). 

Б) Мислење на бизнис секторот е дека административно деловниот 
простор е атрактивен како бизнис потфат и тие се подгтовени да 
инвестираат во неговата изградба, купувањето на деловен простор и/или 
негово изнајмување  

4 Приватни компании изразиле интерес за ко-инвестирање преку ЈПП во 
Административно-деловен простор  како и во други форми на ЈПП со општина 
Маврово и Ростуше, 

90%

10%

9. Дали се согласувате да се изгради нов Административно-
деловен простор преку формата Јавно-приватно партнерство 

(заедничко учество на локалната самоуправа и приватниот 
сектор)

да

не
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5 Административно-деловниот објект -ресторант со апартмани во општина Маврово 
и Ростуше е атрактивен за инвестирање за компаниите, како и за изнајмување. 

6 Компаниите на територијата на општината Маврово и Ростуше спремни се да 
инвестираат во  деловен простор -ресторант со апартмани и подготвени се да 
платат околу 1.000 евра/м2. за купување , а за изнајмување околу 10 евра/м2 

 

2. 2. ТЕХНИЧКИ  КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЈЕКТОТ  

2.2.1. Критериуми за анализа 

Во процесот на подготовка на студијата решенијата за потфат  се анализираaт во 
однос на следниве критериуми: 

 Ефективноста на потфатот за јавно приватно партнерство што би ја имал 
истиот во однос на буџетот на локалната самоуправа; 

 Подобрување на локалниот економски раст, бидејќи поттикнувањето на 
поволна средина за развој на деловните можности ќе има позитивно 
влијание врз економскиот развој и создавање на нови работни места, 

 Влијанието на квалитетот и обемот на испорачани услуги до граѓаните 

 Достапен (affordable) за општината имајќи ги предвид нејзините 
буџетски ограничувања и можните финансиски ресурси од приватниот 
партнер, 

 Трансфер на соодветните  ризици кон приватниот партнер кој е 
најсоодветен за управување со тие ризици, 

2.2.2 Локација  

Предмет на јавно приватното партнерство (во натамошниот текст: ЈПП)  е 
Административно-деловниот објект  што ќе се гради на КП 204/1  место викано 
1 Населба КО Никифорово со површина од 1.223 м2 на која е формирана 
градежна парцела  бр. М 1.1. со вкупна површина од 1.030 м2.   

2.2.3.  Содржини на архитектонско- градежното решение  

 
Согласно член 43 од Законот за градење („Сл. Весник на РМ„ бр. 130/2009 и 
124/2002), пред издавањето на одобрение за градење треба да се изготви 
проектна документација во рок од најмногу 6 месеци од потпишување на 
договорот за ЈПП.  

Намената на објектот се вклопува со УПС Маврови Анови (донесен со Одлука на 
Совет на општина Маврови Анови бр. 07-205/1 од 29.06.2000 год.) во зона 
„Јавни функции, општина, трговија, занаетчиство, угостителство“, Разработен со 
Архитектонско урбанистички проект (Одобрен со Решение на Градоначалникот 
УП 1 бр. 09-54/14 од 30.05.2014 год.) каде е предвиден об,јект со намена Б3-
големи угостителски единици . 

Во моментот на почеток на потфатот постои само идејно решение, не постои 
идеен проект ниту друга проектна документација, како ни геомеханички 
елаборат и елаборат за заштита на животната средина.  Тоа ќе биде обврска на 
приватниот партнер.   
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Проектот предвидува изградениот административно-деловен објект (АДО) да ги 
има следниве содржини: 

 620 м2  бруто површина за подземен паркинг простор  со 19  паркинг 
места согласно законската регулатива  

  2,680 м2 бруто површина  на зграда со административен и деловен 
простор (најмалку 690 м2 бруто површина  административен простор и 
најмногу 2,040 м2 бруто површина  деловен простор-ресторант со 
апартмани 

a. Минимум 640  м2  бруто површина  административен (приземје и 
два ката)   

b. Максимум 2,040 м2  бруто површина  деловен простор-ресторант 
со апартмани (приземје + 3 ката+ поткровје)  

2.2.4  Инфраструктура  

Пред  почетокот на изградбата на објектот не е потребно дислоцирање на 
постојната инфраструктура на наведената локација.  

Локацијата се наоѓа во населено место Маврови Анови и стариот објект 
претходно бил приклучен на потребна инфраструктура. Новиот објект се гради 
на местото од стариот и поради тоа не е потребна дислокација а во непосредна 
близина се и постоечките водови од вода и струја од каде се снабдува и сега 
објектот 

 

2.2.5 . Изградба на Административно деловниот  објект 

Одобрение за градење3  треба да се издаде и на име на јавниот партнер и на 

име на приватниот пртнер, односно на име на двајца инвеститори. 

Намена на објект  е  за административни и деловни потреби и паркирање  

Уредување на градежното земјиште како трошок ќе биде влог на општината во 
вкупната инвестиција, поточно општината се откажува од нејзиниот дел на 
надоместокот за уредување на градежно земјиште.  

Рок за изградба на објектот ќе биде две години, сметано од правосилноста на 
одобрението за градба.  

2.2.6. ЈАВНИОТ ИНТЕРЕС И ПРИДОНЕС НА ПРОЕКТОТ КОН ОПШТИНСКАТА 
ПОЛИТИКА  

Јавниот интерес за проектот  е дефиниран во Законот за локална самоуправа и 
тоа: 

Член 11  Фин асир ање на општ ин ите,  став (1)  и (4) Во согласност со 
економската политика на државата, општината се финансира,од сопствени 
извори на приходи и други извори на финан сирање во  согласност со закон.  

                                                 
3
 Подетлано образложено во делот на студијата „Правни аспекти на ЈПП“ 
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Член 22 Надлежност на општините ,  став 4 и став 12 Надзор над вршењето на 
работите од нејзина н адлежност 

Член 24 Начин на извршување на надлеж ностите , став 1 заради 
извршување на своите надлежности, општините можат да основаат 
јавни служби, во согласност со закон.  

Член 64 Сопственост на општините,  став 1 и  3 Општината има право на  
сопственост на ствари, паричн и средства и права и со сопственоста 
општината располага и стопанисува како д обар домаќин, на начин утврден со 
закон. 

Основниот јавен интерес од проектот е развојот на општината , еф икасно 
управување со имотот и негово зголемување  со цел испорака на високо 
стандардизирани  услуги  на граѓаните на општината. 

Придонес на проектот кон политиката на општината се однесува на  

 Привлекување бизниси и инвестиции.  Проектот предвидува  изградба 
на современ Ресторант со апартмани кој ќе привлече бизниси и 
инвеститори во општината Маврово и Ростуше 

 Зголемување на вработеноста.  Згомените инвестиции и бројот на 
бизниси во општината ќе влијаат на зголемување на вработеноста во 
општината. 

 Зголемување на базата за општинските даноци. Проектот предвидува  
зголемување на  недвижниот имот во општината чиј данок е изворен 
општински приход  и зголемување на стопанската активност каде 
користа за општината е учество во приходите од данок на додадена 

вредност и персоналниот данок од доход. 

2.2.6.1.  Потенцијалната корист на партнерите (општината, 
приватниот партнер и граѓаните) 

 

За спроведување на постапката за ЈПП и преговарање за овој проект Општината 
има потенцијал кој би требало да се поддржи со надворешна советодавна 
помош. Помошта би требало да се однесува  во делот на подготовката на 
постапката за ЈПП, водењето на постапката и преговарањето со приватниот 
партнер. 

Користа на Општината од овој проект  би се однесувала на следново: 

 Општината располага со градежно земјиште. Со проектот ќе обезбеди 
мунимум 470 м2 нето површина  административен простор за 
извршување на надлежностите,  

  Општината има обврска за организирање на јавните служби согласно 
законот за децентрализација. Со проектот општината обезбедува 
простор да ги организира своите служби и да обезбеди услови 
вработетните да испорачуваат брзи и квалитетни услуги 
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 Обезбедува  стандарди за вработените со цел поквалитетни и ефикасни 
услуги    

Користа за приватниот партнер би се однесувала на следново: 

 Можност да стопанисува со максимум 2.157  м2 нето површина ( 
ресторант со апартмани плус подземне паркинг)  и можност за 
изградба на паркинг места  со кои може да стопанисува. 

 Остварување на профит од деловниот потфат.  

Граѓаните од овој проект треба да очекуваат:  

 Подобрување на квалитетот на услугите   

Дополнителни индиректни придобивки од проектот се зголемување на 
капацитетот на општинската администрација за водење на проекти, 
реализирање на  јавни набавки за ЈПП и менаџирање на локалниот економски 
развој. 

2.3. ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ  

2.3.1 Инвестиција потребна за изградба на објектот   

2.3.1. Алтернативи за изградба на објектот4 

Со цел согледување на трошоците за инвестицијата и трошоците за одржување 
на објектот разгледани се неколку алтернативи.   

Табела  2 Алтернативи за изградба на објектот 

Алтерна-
тива 

ОПИС Инвеститор Начин на управување Период на 
пресметки5 

A1 

Општината  гради 
само 
административен 
објектот  

Општина 
Маврово и 
Ростуше 

Опшината управува и 
располага со објектот 

10 

        A2а 
 
 
A2б 
 

Ресторант со 
апартманиот -се 
продава веднаш 

 приватен 
инвеститор 

Административните 
простории и 
припаѓаат на 
општина , a 
Ресторант со 
апартманиот  му 
припаѓа на 
приватниот партнер 

10 Ресторант со 
апартманиот се 
користи за свои 
потреби 

 

Наведените алтернативи се анализираат од аспект на трошоци за изградба на 
административниот објект што и е потребен на општината Маврово и Ростуше и 

                                                 
4
 За разни форми и типови на ЈПП види: 

 http://www.zels.org.mk/Upload/Content/Documents/Izdanija/Publikacii/MK/12Priracnik%20JPP%20
MK%20za%20web.pdf.  
5
 Земен е минималниот период од 10 години за да се овозможи пресметување на ефектите при 

најбрз поврат на инвестицијата бидејќи постојната понуда на кредитни средстав, на кои 
приватниот инвеститор може да смета, се однесува на максимален период од 10 години. 
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врз основа на нив која од овие варијанти е нјаисплатлива за општината а која за 
приватниот инветитор. 

 

Првата алтернатива, А1, значи општината  да биде инвеститор и таа самата 
да гради само административен објект од 470  м2 нето површина  . Оваа 
пресметка ни е потребна за да се согледа колку средства и се потребни на 
општината и дали таа е во состојба нив да ги обезбеди со сопствени или 
кредитни средства.  

Користењето на оваа алтернатива служи како основа да се пресмета следново: 

 Кои трошоци и ризици  ќе бидат префрлани на приватниот инвеститор 

 Колку повеќе вредност за пари ќе добие општината со користењето на 
ЈПП и 

 Дали приватниот инвеститор ќе оствари подеденаков интерес од ЈПП  
како што бара општината   

Трошоците за инвестиции во потфатот  и трошоците за одржување на објектот 
се презентирани во табела 1 и 2 .  

Табела  3  Трошоци за изградба на објектот за алтернатива А1-640 м2бруто површина 

Р.бр ОПИС на Трошокот  ед.мер Колич- 
ина  

цена €  Вкупно  

1 Проект  5,840 

  1.1. Проектирање паркинзи м2 160 4 640 

  1.2. Проектирање АД објект  м2 420 10 4,200 

  1.3. Елаборат за заштита на ж.средина бр. 1 1,000 1,000 

2 Надоме ст за уредување на градежно земјиште 4,814 

  2.1 Паркинг Простор м2 160 2 320 

  2.2 Административно деловен-70% м2 294 12.5 3,675 

  2.3. Комуниакција -скали и ходници м2 126 7 819 

3 Градба  204,200 

  3.1. Гаража-Паркинзи м2 160 200 32,000 

  3.2. АД објект  м2 420 400 168,000 

  3.3. Надзор на градбата        4,200 

  ВКУПНО ТРОШОЦИ ЗА ГРАДБА 214,854 

За реализација на  алтернатива А1  на општината и е потребна инвестиција од 214,854  

 
ВТОРАТА  АЛТЕРНАТИВА  А2 ги опфаќа трошоците за изградба на административен  и 

деловен простор во вкупна површина од 2,680 м2  бруто површина  и паркинг простор 

од 620 м2 бруто површина . 
Интересот на приватниот партнер за учество во проектот се оценува според тоа кое е 
соодносот на неговиот трошок за изградба на објектот и очекуваниот приход од делот 
што нему ќе му припадне. Затоа кај приходите напраени се две подалтернативи, 
доколку приватникот го продаде целиот деловниот простор веднаш и доколку го 
изнајмува. 
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Табела  4 Трошоци за изградба на Ресторант со апартмани -алтернатива А26 

Р.бр ОПИС на Трошокот  ед.мер Колич- цена €  Вкупно  

ина  

1 Проект  25,930 

  1.1. Проектирање паркинзи м2 620 4 2,480 

  1.2. Проектирање АД објект  м2 2,145 10 21,450 

  1.3. Елаборат за ж.средина бр. 1 2,000 2,000 

2 Надоме ст за уредување на градежно земјиште 24,192 

  2.1 Паркинг Простор м2 620 2 1,240 

  2.2 Административно деловен-70% м2 1,502 12.5 18,769 

  2.3. Комуникација -скали и ходници м2 644 7 4,183 

3 Градба  995,000 

  3.1. Гаража-Паркинзи м2 620 200 124,000 

  3.2. АД објект  м2 2,145 400 858,000 

  3.3. Надзор на градбата        13,000 

  ВКУПНО ТРОШОЦИ ЗА ГРАДБА 1,045,122 

4   Опремување на Ресторант со 
апартманиот  

м2 1735 200  
347,000 

 
ВКУПНО за изградба на Ре сторант со апартмани  1,392,122 

 

За реализација на  алтернатива А2 (за двете под-алтернативи) потребна е 
инвестиција од 1,392,122 евра.  

Финансирањето на  целата  инвестиција е префрлено на приватниот партнер, 
што значи дека и најголемиот број на ризици за остварување на потфатот на 
ЈПП ќе се префрлат на приватниот инвеститор.   

Имајќи го предвид искуството7 на соинвеститорство во општината кое 
претпоставува отстапување на право на располагање со земјиштето од страна 
на сопственикот за соодветни м2 на изграден простор може да се движи од 20-
25 % од вкупно изградениот простор на таа локација.  

Бараниот износ на простор од 470 м2 нето површина и 4 паркинг места, се 
движи во рамки  на  воспоставената деловна практика. 

 

2.3.2. Трошоци за подготвителни работи 

Дислокација на постојна инфраструктура  

Пред  почетокот на изградбата на објектот не е  потребно на постојната 
инфраструктура на наведената локација.  

Локацијата се наоѓа во населено место Маврови Анови, а стариот објект веќе е 
приклучен на потребна инфраструктура. Новиот објект ќе се гради на местото 
од стариот и поради тоа не е потребна дислокација, а во непосредна близина се 
и постоечките водови од вода и струја од каде се снабдува и сега објектот.    

                                                 
6 Цените на пооделните видови на трошоци се добиени од одделението за урбанизам во 

Општината Маврово и Ростуше   
7
 Анкета помеѓу градежните фирми од оп штината Маврово и Ростуше  и сопственици на 

земјиште кои реализиарале сличен тип на соинвеститерство. 
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Проекна документација  

Согласно член 43 од Законот за градење („Сл. Весник на РМ„ бр. 130/2009 и 
124/2002), пред издавањето на одобрение за градење треба да се изготви 
проектна документација во рок од најмногу 6 месеци и истата  ќе се 
финансира од приватниот партнер. 

Проектната документација ќе се изработи на начин за да се создадат услови за 
независно функционирање и управување на двата дела на објектот- 
(административниот и деловниот) што подразбира посебни инсталации за сите 
фази. 

2.3.3. Управување , одржувањето и стопанисувањето со објектот  

Управувањето, одржувањето и стопанисувањето на објектот ќе биде поделено 
помеѓу јавниот и приватниот партнер. Управувањето со делот на објектот за 
административни потреби ќе биде обврска на општината а управувањето со 
делот на објектот за деловен простор (Ресторант со апартманиот) е обврска на 
приватниот партнер.  

2.4. Стандарди за вршење на услугата  

Стандардите за грдаба на објектот ќе се утврдат со Договорот за ЈПП. 
Стандардите за извршување на општиснките услуги ќе се дефинираат според 
постојните закони кои ја дефинираат надлежноста на локалната власт. 
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3. ФИНАНСИСКО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА   

3.1. Анализа на трошоци и приходи  

Како трошоци за одржување8 треба да се земат предвид:  

1. Трошоци за вработени - бруто платите на вработените кои ќе се грижат 
за нормално функционирање на објектот, во смисол  на хигиена, 
обезбедување и тековно одржување; 

2. Трошоци за енергија (електрична и греење/ладење) - спаѓаат трошоците 
за потрошената електрична енергија и греење/ладење на објектот. 

3. Трошоци за материјали - потрошни материјали кои се користат за 
нормално функционирање на објектот (средства за хигиена, замена на 
светилки,, итн) 

4. Трошоци за услуги - се трошоците за покривање на комуналните услуги 
(вода, канализација, изнесување на отпадот) како и инвестиционото 
одржување. 

За пресметка на режиските трошоци се земени во предвид трошоците за 
осигурување, банкарските услуги како и еден дел за непредвидени трошоци. 

Табела  5 Оперативни Трошоци 9 за А1, објект од 640 м2 

1   Плати за вработените на објетот извршители Бруто плата Годишно 

  1.1. Обезбедување  2 20,000 480,000 

  1.2. Хигиена 2 18,000 432,000 

  1.3. Одржување 1 20,000 240,000 

Вкупно Плата  1,152,000 

2   Материјали    паушално   

  2.1. За чистење    2,000 24,000 

  2.1. Друго   1,000 12,000 

Вкупно 36,000 

3   Трошоци з а енергија М2 год.трошок Вкупно 

  3.1. Греење.ладење 640 500 320,000 

  3.2. Електрична енергија 640 100 64,000 

Вкупно енергија 384,000 

4   Трошоци з а услуги М2 год.трошок Вкупно 

  4.1. Вода и канализација  / 6000/мес. 72,000 

  4.2. Отпад  640 54.72 35,021 

  4.2. Инвестиционо одрж 640 205 131,200 

Вкупно услуги  238,221 

5 Оперативни трошоци 1,810,221 

  5.1. Банкарски ( 0,5 % од оперативните) 9,051 

  5.2. Oсигурување  15,000 

  5.3. Nепредвидени-1% од оперативните трошоци 18,102 

Вкупно режсиски т-ци 42,153 

ВКУПНО  1,852,374 

                                                 
8 Видот и структурата на трошоците се превземени од Студијата за јавно Јавно приватно 

партнерство , Административно деловен објект “ Мала зграда“ Крива Паланка. Истиот беше 
прилагоден за потребите на оваа студија 
9
 Податоци од општинските служби   
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Вкупните трошоци за одржување изнесуваат 1,852,374 денари годишно или 
против вредност од  30,120 евра.  
 
Табела  6 Оперативни Трошоци за објект од 2,860 м2 бруто површина  

1   Плати за вработените на 
објетот 

Извршители Бруто 
плата за 

Годишно 
денари   1.1. Менаџмент  3 40,000 1,440,000 

  1.2. Вработени  8 18,000 1,728,000 

  1.3. Одржување 4 22,000 1,056,000 

Вкупно Плата  4,224,000 

2   Материјали    паушално   

  2.1. За чистење    7,000 84,000 

  2.1. Друго   3,000 36,000 

Вкупно 120,000 

3   Трошоци з а енергија М2 год.трошок 

ден/м2 

Вкупно 

  3.1. Греење.ладење 2,185 500 1,092,500 

  3.2. Електрична енергија 2,185 100 218,500 

Вкупно енергија 1,311,000 

4   Трошоци з а услуги М2 год.трошок 
ден/м2 

Вкупно 

  4.1. Вода и канализација  Месечно 20,000 240,000 

  4.2. Отпад  2,185 54.72 119,563 

  4.2. Инвестиционо одрж 2,185 205 447,925 

Вкупно услуги  807,488 

5 Оперативни трошоци 6,462,488 

  5.1. Варијабилни трошоци за Ресторант со апартманиот 20 %  

од цената 35 евра 

3,719,520 

  5.2. Одржување на инвентар  371,952 

  5.3. Режиски ( банкасрска провизија, осигурување 64,625 

Вкупно режсиски т-ци 4,156,097 

ВКУПНО  10,618,585 

 
Оперативните трошоци за објект од 2,860 м2 изнесуваат 10,618,585 денари или 
прoтив ведност од околу 172,660 евра 
 
 
3.1.2..ПРИХОДИ  на РАЗЛИЧНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ  

Приходите се пресметани на следниов начин: 

1. ПРОДАЖБА на ПАРКИНЗИТЕ И РЕСТОРАНТ СО АПАРТМАНИОТ  

1.1. Пресметка на бројот на паркинзи 420 м2 паркинг простор по 200 евра 
м2  

1.2. ПРОДАЖБА на ДЕЛОВЕН ПРОСТОР - ИЗГРАДЕН РЕСТОРАНТ СО 
АПАРТМАНИ  

Вкупно изграден простор е 1.735 м2 нето  површина за кој се претпоставува да 
се продаде по просечна цена од  1000  евра/ м2 

2. РАБОТЕЊЕ СО РЕСТОРАНТ СО АПАРТМАНИОТ  - 25 % искористеност или 3 
месеци, 180 дена  

2.1. Број на паркинзи: 15 паркинзи x  5 евра/ден x 180 дена  

2.2. Број на двокреветни соби 24  x 2 легла x 35 евра x  180 дена  
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2.3. Број на апартмани : 4 x  100 вера x  180 дена   

2.4. прослави во ресторант: 52 x 2.000 евра/ настан   

 
Табелите подолу ги прикажуваат приходите од секоја разгледувана алтернатива 
 
Табела  7 Приходи од проектот за приватниот инвеститор  за алтернатива А2а10 

Р.бр ОПИС на Приходот   ед.мер Коли-

чина  

цена €  Вкупно  €   

1 Продажба на Ресторант со апартманиот 1,825,000 

  1.1. Паркинзи  м2 450 200 90,000 

  1.2. Ресторант со апартмани м2 1,735 1,000 1,735,000 

 
Табела  8 Приходи од проектот за приватниот инвеститор  за алтернатива А2б  

Р.бр ОПИС на Приходот   ед.мер Коли-

чина  

цена €  Вкупно  

1 Rабота со ресторант со апартманиот  487,400 

  1.1. Паркинзи  м2 15 600 9,000 

  1.2. легла  -искортистеност 3 
месеци( 120 дена) 

Бр 48 6,300 302,400 

  1.3. Апартмани - 
искористеност 3 месеци 9 

Бр 4 18,000 72,000 

  1.4. прослави - една неделно  Бр 52 2,000 104,000 

  
Приход за 10 години  4,874,000 

3.1.3.Можности за самостојно финансирање на потфатот од страна на 
општината  

 
За согледување на можноста општината сама да го финансира потфатот земени 
се на разгледување фискалниот капацитет на општината, понудата на поволни 
кредитни средства од Светска Банка и Европската Банка за обнова и Развој како 

и понудата (условите и каматата) на комерцијалните банки во Република 
Македонија 

А) Во рамки на општината направени се пресметки за можностите за 
долгорочно задолжување на општината за изградба на административно-
деловниот објект.  Утврдено е дека општината нема капацитет да се задолжува 
за овој проект. 

Б) Согласно понудата11 на кредитни средства од меѓународните финансиски 
институции Светска Банка и Европската Банка за обнова и развој не постои 
можност за кредитирање на објекти кои се однесуваат на обезбедување на 
административен простор за потребите на локалната самоуправа за испорака 
на јавните услуги.   

В) Понудата на комерцијалните банки12 за кредитирање на проекти на 
општините не е јасно дефинирана и засега тие немаат некое поголемо искуство 
во долгорочното кредитирање на општините.  Општи услови што тие ги 
посочуваат се дека е возможно да кредитираат општински проекти најдолго до 

                                                 
10 Цените за продажба на изградениот простор се добиени од одделението за урбанизам на 

Општината Маврово и Ростуше 
11

 Види: http://www.finance.gov.mk/nod e/1056 
12

 Телефонско интервју со Комерцијална, Тутунска и Стопанска Банка , УНИ банка 
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10 години и со каматни стапки помеѓу7 и 8 %  За потребите на студијата се 
користи камата13 од 7,85 % како финансиски трошок на потфатот. 

Врз основа на направените согледувања јасно е дека општината не е во 
можност да го финансира потфатот. 

Во следниот дел од студијата се разработени другите аспекти на секоја од 
алтернативите. 

4.2.  Идентификација и евалуација на ризици 

 
Ќе ги земеме предвид следниве ризици со нивна оценета веројатност и 
влијание: 
Табела  9 Оценети ризици за проектот, нивна оценета веројатност и влијание. 

Ризик Веројатност* Влијание/ 
Интензитет** 

Клуч  

дизајнирање (тендер и квалитет), 4 3 12 

правно формален (неприфаќање од 
Советот на Општината) 

1 
 
4 

4 

изградба (оддолжување на работите, 
квалитет) 

1 
 
2 

2 

оперирање и одржување (квалитет) 2 2 4 

комерцијален (пониски приходи од 
оценетите) 

3 3 9 

избор на приватен партнер (мал број 
на понудувачи)  

2 4 8 

ризик од приватниот партнер (ако 
стане несолвентен или поради други 
причини е принуден да се повлече од 
договорот) 

2 2 4 

*Множител од 1 до 4. 
**Множител од 1 до 4. 
 
Бодовите кои им се доделуваат на ризиците, може да ни помогнат во дефинирањето 
на видот на ризиците, и тоа: 
 
X: карактеристичен ризик (тоа е ризик кој веќе постои во опкружувањето)  
Y: резидуален ризик (тоа е ризик кој останува и понатаму, иако е превземена акција 
врз него) 
Z: целен ризик (степен на ризик кој е прифатлив). 
 
Табела 1. Бодови на ризик и видови на ризик 
 

Бодови на ризик  
9 - 16 висок/карактеристичен ризик 

5 - 8 среден/резидуален ризик 
1 - 4 низок/целен ризик 

 
 

                                                 
13  Интервју со општини кои користеле средства за кредитирање на петгодишни проекти 
проекти  
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Табела  10 . Препорачани дејства, според скалилото на ризик (доделените бодови). 

Веројатност клуч Дејство 
 
мошне 
веројатно 

 
9 -16 

неприфатливо ниво на изложеност на ризикот, кој бара 
постојан и активен мониторинг како и мерки кои треба 
да се применат со цел намалување на изложеноста 

 
веројатно 

5 - 8 
Прифатливо ниво на изложност на ризикот и предмет на 
редовни и активни мониторинг мерки 

малку 
веројатно 

3 - 4 
Прифатливо ниво на изложеност на ризик, предмет на 
редовен пасивен мониторинг 

мошне малку 
веројатно 

1 - 2 
Прифатливо ниво на изложеност на ризик, предмет на 
периодичен пасивен мониторинг 

 
Табела  11 .Матрица за евалуација на ризиците. 

Множител Рангирање на ризикот 

4 

В
ер

о
ја

тн
о

ст
 

мошне високо 
мошне веројатно 

4 8 12 16 
 
 

3 
висока 
веројатно 

3 6 9 12 
 

2 
средна 
малку веројатно 

2 4 
 

6 8 
 
 

1 
ниска 
многу малку 

1 2 3 4 
 

  Ниско 
минорно 

Средно 
значително 

високо 
сериозно 

многу 
високо  

влијание/интензитет 

  Множител 1 2 3 4 

 
Табела  12 Евалуација на ризици за проектот. 

Ризик Вид на ризик Препорачани дејства  

дизајнирање (тендер и квалитет), 
Висок  

Неприфатливо ниво на изложеност 
на ризикот, кој бара постојан и 
активен мониторинг како и мерки 
кои треба да се применат со цел 
намалување на изложеноста 

комерцијален (пониски приходи од 
оценетите) Висок 

избор на приватен партнер (мал број 
на понудувачи) 

Среден 
Прифатливо ниво на изложност на 
ризикот и предмет на редовни и 
активни мониторинг мерки 

ризик од приватниот партнер (ако 
стане несолвентен или поради други 
причини е принуден да се повлече од 
договорот) 

Низок 

Прифатливо ниво на изложеност на 
ризик, предмет на редовен пасивен 
мониторинг 

правно-формален (неприфаќање од 
Советот на Општината) 

Низок 

оперирање и одржување (квалитет) Низок 

изградба (оддолжување на работите, 
квалитет) 

Низок  
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Дистрибуција и моделирање на ризици 

На следнава табела се прикажани идентификуваните ризици, нивната дистрибуција на соодветниот партнер кој најефикасно може да ги управува 
и можните акции за ублажување на нивното влијание. 
Табела  13 . Матрица на дистрибуција на ризици 
Опис на последицата од идентификувањето на 
ризикот 

Вид на 
ризик 
 

Акции за ублажување 
Дистрибуција 
на ризик 

Влијание за 
финансиска анализа 

Дизајнирање (тендер и квалитет), 

Општината нема искуство во дизајнирање на тендер 
за вакви проекти. Можно е поради низок квалитет 
на тендерот да се појави слаб интерес на квалитетни 
и сериозни приватни партнери. 

Висок 

Да се дозволи на приватниот партнер 
да понуди своја предмер пресметка. 
Општината да прави надзор за време 
на градба и да бара гаранции за 
квалитет 

Општина/ 

Приватен 
партнер 

-Дополнтелни трошоци 
и доцнења 
- Неостварување на 
партнерството 

Комерцијален (понизок волумен на приходи од 
оценетите) 

овој ризик е комплетно менаџиран од приватниот 
партнер 

Висок 

Подобро планирање на побарувачката 

Спроведување на анкети и фокус 
групи со корисниците  

Приватен 
партнер 

Неефективна употреба 
на општински имот 
(голем опортунитетен 
трошок) 

Избор на приватен партнер (мал број на 
понудувачи) 

Среден  

Истражување на пазарот 

Квалитетна тендерска дикументација 

Информативни средби со 
потенцијални приватни партнери 

Доволно време за подготовка на 
тендерска документација за 
приватниот партнер 

Општина  
Дополнителни трошоци 
и доцнења 
 

Правно формален (неприфаќање од Советот на 
Општината ) 

 

Низок 

Да се изработи студија за ЈПП и да се 
презентира пред советниците. Да се 
спроведе анкета помеѓу граѓаните и 
бизнисите за да се оцени мислењето 

Општина 
Дополнителни трошоци 
и доцнења 

Неостварување на 
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од овие заинтересирани страни партнерството 

Оперирање и одржување (квалитет) 

во договорот за ЈПП треба да е прецизно дефиниран 
квалитетот за одржување и оперирање. 

Низок 

Да се дозволи на приватниот партнер 
да понуди своја предмер пресметка и 
тој да ја изврши изградбата. 

Точна спецификација на барањата во 
договорот 

План и чек листи за надзор, 
мониторинг и евалуација  

Инволвирање на експерти 

Можност да се замени приватниот 
партнер со друго правно лице 

Приватен 
партнер 

Дополнителни трошоци  

Изградба (оддолжување на работите, квалитет) 

 

Изградбата не се извршува со планирана динамика, 
трошоци и согласно предмерот.  

 

 

Низок  

Да се дозволи на приватниот партнер 
да понуди своја предмер пресметка и 
тој да ја изврши изградбата. 

Точна спецификација на барањата во 
договорот 

План и чек листи за надзор, 
мониторинг и евалуација  

Инволвирање на експерти 

Приватен 
партнер 

Дополнителни трошоци 
и доцнења 

 

 

 

ризик од приватниот партнер (ако стане 
несолвентен или поради други причини е принуден 
да се повлече од договорот) 

Низок  

Претквалификација  

Осигурување на зградата 

Координација со Општината доколку 
приватниот партнер променува 
поддоговорувачи 

Приватен 
партнер 

Дополнителни трошоци 
и доцнења 
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4.3. АНАЛИЗА НА ТРОШОЦИТЕ И КОРИСТИТЕ (COST-BENEFIT АНАЛИЗА) 

 

Кост бенефит анализата е направена од аспект на приватниот партнер но 
понатаму ќе дадеме оценка и на вредноста за пари и оценетиот компаратор за 
јавен сектор од аспект на Општината.  

Кост бенефит анализата се базира на трошоците и користите за дефинираниот 
период од 10 години кои се изразени во парични единици-евра и се 
дисконтирани согласно пондериран просек на трошок за капитал (WACC) за 
Македонија (види за повеќе детали и: 
http://www.cea.org.mk/documents/studii/Public%20Sector%20Discount%20Rate%20
short%20version%20final.pdf).    

Корисник во овој контекст е општина Маврово и Ростуше која е одговорна за 
давање на јавни услуги кон своите граѓани.  

Финансиската анализа на проектот вклучува анализа на директните трошоци и 
користи кои се поврзани за корисниците т.е. клиентот. Економската анализа на 
проектот ги вклучува индиректните трошоци и користи кои се поврзани не само 
за клиентот туку и за цели таргетирани групи кои ќе ги користат бенефитите од 
овој проект. 

Табела  14 Економски претпоставки кои се користени во кост бенефит 
анализата. 

Претпоставки  Вредност  
Курс денари/евро 61.5 
Животен циклус на проектот 10 години 
Дисконтна стапка-ДС14 8% 
Интерна стапка на рентабилност-ИСР и нето сегашна вредност-НСВ се користени 
за пресметка на исплатливоста на проектот. За нивна пресметка се користени 
сите планирани инвестициски трошоци и трошоци за оперирање и одржување, 
а се поврзани со работењето на овој проект. Бидејќи пресметките се изразени 
во цврста валута-во евра не е земена во предвид инфлацијата.  

Претпоставен животен век на проектот е 10 години. Една година е предвидена 
за извршување на градежните работи, за тендерската постапка, преговорите со 
приватниот партнер и за потпишување на договорот, а користите се предвидува 
да започнат наредната година. Индиректните даноци (ДДВ), субвенции и 
трансфери не се земаат предвид.  Амортизацијата е земена согласно Уредбата 
за начин на пресметување на амортизацијата донесена од Влада на РМ во 2002 
година. Таму за градежни објекти е пропишана 2,5% стапка на амортизација т.е. 
40 години амортизационен период.  

Согласно дискусијата од погоре за можните варијанти на следнава табела се 
илустрирани индикаторите за одлучување НСВ и ИСР при тие варијанти. 

 

                                                 
14 Пондериран просек на трошок за капитал (WACC) за Македонија е пресметан на 7,9 па 
согласно ЕУ водичот за кост бенефит анализи за инвестиции можеме (WACC) да ја искористиме 
за дисконтна стапка-ДС за Македонија за овој проект т.е. ДС=7,9 или 8%.  
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Табела  15 Индикатори за проектот за донесување на инвестициона одлука15 

Индикатор А2а А2б 

ИСР (во %) 10.5 16.3 

НСВ (во евра) 54,401 347,078 

Од табелата се гледа дека финансиската анализа покажува дека проектот е 
атрактивен бидејќи имаме позитивна нето сегашна вредност и интерни стапки 
на рентабилност кои се повисоки од дисконтната стапка од 8% и при двете 
варијанти (продажба и работење како ресторант со апартмани). 

Од тука заклучуваме дека проектот е исплатлив при финансиска анализа од 
аспект на инвеститорот/приватниот партнер.  

За економска анализа ќе ги илустрираме економските придобивки без да 
навлегуваме во идентификување и квантифицирање на екстерналии бидејќи не 
располагаме со соодветни информации, а и корисноста од една ваква 
пресметка е помала од времето и ресурсите кои ќе се потрошат за таква 
пресметка за проект со обем како нашиот проект.  

Во секој случај, и од анкетата погоре, јасно е дека граѓаните го препознаваат 
позитивниот ефект од изведба на еден ваков проект но со проектот се очекува 
и: 

 Подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните и бизнисмените 

 Подобрување на условите за работа на општинската администрација 

 Можност за отворање на нови работни места во деловниот простор 
директни и инидректно 

 Воведување на ЈПП како алтернативен инструмент за финансирање на 
проекти во Општината и остварување на локалниот развој 

Анализа на сензитивноста 

Анализата на сензитивноста е направена на влијанието кон ИСР и НСВ при 
одредена процентуална промена на контролните варијабли (само една 
контролна варијабла се менува додека сите останати остануваат исти). Како 
контролни варијабли се земени: комерцијалните вкупни приходи, трошоците за 
инвестирање, трошоци за одржување и финансиските трошоци т.е. каматната 
стапка за кредит. Оваа анализа ќе ја направиме на моделот со помала ИСР, а 
тоа е варијантата со целосна продажба на деловниот простор.  

Од анализата на сензитивноста произлегува дека критични варијабли се 
приходите и инвестициите,  додека сензитивноста е помала при каматната 
стапка, а трошоците за одржување не се критични.  

 

 

 

                                                 
15

 Види анекс за пресметките 
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Слика 2 Анализа на сензитивност на инвестицијата 

 
Проектот е на граница на исплатливост при зголемување на вредноста на 
инвестицијата за помалку од 10%, при намалување на приходите за помалку од 
10% и при зголемување на вредноста на одржувањето за нешто помалку од 
20%. Очигледно е дека за проектот треба внимателно да се следат цените на 
продажба на деловен простор и цените на градење бидејќи е сензитивен и 
ризичен за овие варијабли. 
 
Сензитивноста на каматните стапки е илустрирана на следнава табела. 
Табела  16  Сензитивност на каматната стапка  

 
Камати 5.85 6.85 7.85 8.85 9.85 

ИСР 16.9 13.6 10.5 7.6 4.9 

 
Можеме да заклучиме дека проектот е сензитивен и на каматните стапки. Ако 
користената каматната стапка 7,85% е повисока за еден процентен поен тогаш 
проектот е на граница на исплатливост. 
 

4.4. КОМПАРАТОР НА ЈАВЕН СЕКТОР-КЈС И ОЦЕНКА НА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРИ-ВзП 

 

Со ЈПП и инволвирањето на приватниот партнер преку мотивацијата за профит 
се очекува зголемување на ефективноста од проектот како и поголема свесност 
за пазарот. Секако дека, имајќи ги во предвид сите ризици за кои зборувавме 
досега, приватниот партнер ќе направи се за да го заштити својот капитал и да 
го употреби ефективно со соодветен принос. Иако трошокот за генерирање на 
капитал од страна на приватнот партнер е повисок спореден со генерирање на 
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капитал од страна на Општината сепак, дури и при такви околности се очекува 
поголема ефикасност од страна на приватниот партнер. 
За да може да се оцени таа очекувана предност од страна на приватниот 
партнер треба објективно да се спореди со ситуацијата доколку тие средства се 
управувани од страна на Општината и на тој начин да се види дали има 
соодветна вредност-за-пари – ВзП. Во таа оценка помага компараторот за јавен 
сектор-КЈС кој врши оценка на трошоците (за капитал, оперирање и одржување 
и режија) на јавниот партнер прилагодени за соодветни ризици доколку 
средствата се управувани од јавниот сектор.  
 
Во нашиот случај оценивме дека Општината нема фискален капацитет за 
задолжување за овој проект во овој временски период но сепак сакавме да 
оцениме колку изнесува вредноста за пари-ВзП под претпоставка да има 
фискален капацитет и да може да се задолжи за проектот. 

Оценка на вредност за пари – ВзП  

 
Пресметка на основен КЈС 
 
Основен КЈС е оценетата вредност на целата инвестиција доколку Општината ја 
изгради (640 м2) од 214.854 евра, плус трошоци за одржување, работење и 
режија од 30.120 евра, плус финансиски трошоци од 16.866 евра16.  
 
Така пресметан КЈС се споредува со варијанта во кој Општината влегува во ЈПП и 
се оценува ВзП како во наредната табела. 
 
Табела  17 Пресметка на вредност за пари – ВзП 17. 

  Вредност  
А1 Основен КЈС – Општината сама гради 456.405 
   
А2 Модел со ЈПП  187.137 

   
 Вредност за пари = А1 – А2 269.269 

 
Од табелата се гледа дека вкупните кумулативни дисконтирани трошоци 
доколку Општината сама гради се поголеми од вкупните кумулативни 
дисконтирани трошоци за Општината за варијанта А2 при ЈПП се додека не го 
добие во свое владение тој ист простор.  
 
Од тука заклучок е дека овој проект преку ЈПП дава добра вредност за парите. 
 
 
 
 

                                                 
16 Види анекс.  
17 Види анекс за пресметките 
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3.5. РЕЗИМЕ ЗА ЈПП МОДЕЛОТ 

 

1. Локација на која ќе се гради АДМИНИСТРАТИВНО - ДЕЛОВНА ЗГРАДА НА 
ОПШТИНАТА МАВРОВО И РОСТУШЕ изнесува 3.300 м2 бруто површина 
административно деловен објект и 750 м2 нето површина  Поделбата на 
просторот е според соодносот  23 % за општината и 77% за приватниот 
партнер, поточно минимум 580 м2 бруто површина за општината и 
максимум 1.735  м2 бруто површина за приватниот партнер. Паркинг 
просторот се дели 27 % на општината и 73 % на приватниот партнер.  

Табела  18  Поделба на просторот 

  Локација  % Маврово и 
Ростуше 

% Приватен 
Партнер 

% 

Објект 2680 м
2
 100 580м

2 
 23% 1735м

2 
 77% 

Паркинг 620m2  100 170м
2 

 27% 450 м
2 

 73% 

 

2. Вкупните заеднички вложувања во ЈПП потфатот се € 1,183.672 од кои  € 
65,392 или 5,52% се влог на Општината Маврово и Ростуше а € € 1,118,280 
или 94,48 % влог на приватниот инвеститор.  

Влогот на Општината Маврово и Ростуше е земјиште од  1.030 м2 (€ 41,200) и 
откажување од наплата на комуналиите за објектот кои изнесуваат € 24,192.  
Приватниот парнер  вложува € 1,118,280 евра од кои € 25,930 се однесуваат на 
изработка на проект,  изградба на објектот € 1,019,192,  а  € 73,158.51 како 
трошок ( камата од 7 % годишно) за финансирање на потфатот.   

Табела  19   Влогови на партнерите 
Влог   Маврово и 

Ростуше 
Приватен 
Партнер 

Вкупно 

земја 40 Евра/м2 1030 м2  € 41,200   € 41,200 

Комуналии за  

Маврово и Ростуше 

2145 м2  € 24,192   € 24,192 

Изработка на Проект     € 25,930 € 25,930 

Градба     € 1,019,192 € 1,019,192 

Вкупно Градб а   € 65,392 € 1,045,122 € 1,110,514 

Камата/трошокок за 
финансирање  

7%   € 73,158.51 € 73,159 

Вкупна Инвестиција   € 65,392 € 1,118,280 € 1,183,672 

Учество на вложувањата на 

партнерите во ЈПП потфатот  

5.52% 94.48% 100% 

 
3. На денот на завршувањето на целиот објект Општината Маврово и 

Ростуше со 5,52 % учество во потфатот ќе добие 25,17% од изградениот 
простор, поточно ќе добие простор во вредност од € 614,000. 
Приватниот партнер со 94,48% учество во финансирањето на потфатот ќе 
добие 74,8 % од  изградениот простор или ќе добие простор во вреднот 
од € 1,825,000.  

На овој начин општината добива € 548,608 повеќе вредност од вложеното а 
приватниот партнер добива € 706,720  ( Види табела 3 подолу) 
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Табела  20 -Однос на влог и добиен простор 

  Локација 
м2 

% Маврово и 
Ростуше 

% Приватен 
Партнер 

% Вкупно 
вредност 

Објект 2680 м2 100 580м2  23% 1735м2  77%   

Паркинг 620m2  100 170м2  27% 450 м2  95%   

продажна 
цена објект  

1000   € 580,000 25.1% € 1,735,000 74.9% € 2,315,000 

продажна 

цена паркинг  

200   € 34,000 27.4% € 90,000 72.6% € 124,000 

ДОБИЕНА ВРЕДНОСТ € 614,000 25.17% € 1,825,000 74.8% € 2,439,000 

ВКУПНИ ВЛОЖУВАЊА € 65,392 14,5% € 1,118,280 85,5% € 1,183,672 

РАЗЛИКА ВЛОГ И ДОБИЕН ПРОСТОР НА ДЕНОТ 

НА ЗАВРШУВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ 

€ 548,608   € 706,720   € 1,255,328 

 

Оценувањето на поволноста на понудите на тендерот ќе биде според следниот 
критериум: 

а)  Повеќе понудена површина од објектот за Општината Маврово и Ростуше 
(оној понудувач кој ќе понуди повеќе од 608 м2 нето површина (138 м2  паркинг 
и 470 м2  административен простор) ќе биде избран за најповолен понудувач.  
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4. ПРАВНА АНАЛИЗА НА ЈПП ПРОЕКТОТ  

4.1. Идентификација и анализа на сопственичко правните односи поврзани 
со објектот на јавно приватното партнерство 

 

А) Предмет на јавно приватното партнерство (во натамошниот текст: ЈПП) е 
изградба на административно деловен објект со бруто површина од 3.300 м2, а 
нето површина  од  2,765 м2 зграда со административен и деловен простор-
ресторант со апартмани, од кои 620 м2 нето површина и 2145 м2 нето површина 
на објект за административен и деловен простор. Објектот ќе се изгради на 
градежната парцела  којa  согласно важечката урбанистичка документација 
претставува ГП бр. M1.1.  со вкупна површина од 1,233  м2 ,   

 

Табела  21 Распределба на површината за општински потреби и за  Ресторант со 
апартмани 

Ниво на објектот Приватен 

инвеститор-
Ресторант 

со 

апартмани 

Општина 

Маврово 
Ростуше  

Вкупно 

нето м2  

Бруто површина 

според 
идејното 
решение 

Подрум 482 138 620 620 

Приземје 380 200 580 670 

Кат 1  375 170 545 670 

Кат 2  350 100 450 570 

Кат 3 300 0 300 400 

Поткровје 270 0 270 370 

ВКУПНО 2,157 608 2,765 3,300 

% на распределба  78% 22.0% 100% 

 
 

Б) Градежната парцела на која се предвидува реализација на ЈПП проектот  е 
земјиште на кое Општина Маврово и Ростуше има засновано право на 
сопственост. 

Приватниот партнер ќе стекне право на сопственост на идеален дел на 
земјиштето во сооднос кој ќе одговара на процентуалното учество на 
сопственост во објектот. 

Правото на сопственост на идеален дел на земјиштето, приватниот партнер ќе 
го запише во јавните книги по техничкиот прием на објектот18. 

 

 

                                                 
18 Процентот на сопственост  на приватниот партнер на земјиштето ќе биде во ист сооднос како 
процентот на просторот од изградениот објект, кој ќе се регулира со Договорот за ЈПП, а кој што 
ќе биде основ за запишување во јавните книги.  
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 4.2. Анализа на законската рамка за градење на објектот на јавно приватното 
партнерство (административно-деловниот објект)  

4.2.1.Преглед на  документацијата потребна за градење   

Проектна документација и елаборати 

Согласно член 43 од Законот за градење („Сл. Весник на РМ„ бр. 137/2013 –
пречистен текст и 163/13, 27/14, 28/14, 42/14), 13/2012 и 115/2014) пред 
издавањето на одобрение за градење треба да се изготви проектна 
документација, и тоа: 

1. Според нивото на изработка: 

1) проект за подготвителни работи; 

2) основен проект; 

3) проект на изведена состојба и 

4) проект за употреба и одржување на градбата 

2. Според намената проектот може да биде: 

1) архитектонски; 

2) градежен (статика со сеизмика); 

3) електротехнички; 

4) сообраќаен; 

5) термотехнички и 

6) други проекти и елаборати во зависност од намената на градбата. 

Претходно наведената проектна документација се изработуваа согласно 
стандардите и нормативите за проектирање и другите технички прописи, со кои 
се утврдуваат основните параметри при проектирањето и архитектонското 
обликување на градбите 

За реализација на ЈПП проект, обврската за изготвување на проектната 
документација и потребните елаборати (геодетски елаборат и елаборат за 
заштита на животната средина) ќе биде на приватниот партнер.  

Кон изготвување на проектната документација и потребните елаборати ќе се 
пристапи по завршувањето на тендерската постапка, односно по изборот на 
приватниот партнер. 

 

Одобрение за градење 

Тргнувајќи од тоа дека, согласно член 57 од Законот за градење,  станува збор 
за градба од втора категорија, одобрението за градба го издава 
градоначалникот на општината Маврово и Ростуше, во постапка пропишана 

согласно одредбите на член 59-65 од Законот за градење. 
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За добивање на одобрение за градење инвеститорот поднесува писмено 
барање до градоначалникот на општина Маврово и Ростуше, со следната 
документација: 

- извод од детален урбанистички план или урбанистички план за вон 
населено место или урбанистички план за село или државна односно локална 
урбанистичка планска документација, а за линиските инфраструктурни градби 
проект за инфраструктура заверен од надлежен орган; 

- архитектонско-урбанистички проект заверен од надлежен орган 
доколку со урбанистичкиот план или државната односно локалната 
урбанистичка планска документација е предвидена изработка на овој проект; 

- основен проект во три примероци со извештај за ревизија на основниот 
проект или писмен извештај со согласност за нострификација на основниот 
проект доколку истиот е изработен во странство; 

- доказ за право на градење;  

- геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште; 

- позитивни мислење од ИЗИС.  

Барањето за издавање на одобрението за градба ќе се поднесе по 
завршувањето на тендерската постапка, односно по изборот на приватниот 
партнер.  

Имено, одобрението за градење треба да се издаде и на име на јавниот 
партнер и на име на приватниот пртнер, односно на име на двајца 
инверститори (општината и приватниот партнер), при што  во одобрението, 
согласно член 59 став 3 точка 10 од Законот за градење,  ќе треба да се се 

наведат двајцата  инвеститори во идеални делови (дропки), сразмерно на 
сопственоста на идеалните делови кои треба да ги стекнат Договорните страни, 
согласно овој договор заверен кај нотар како извршна исправа и врз основа на 
Основниот проект.  

По усвојувањето на Основниот проект, за регулирање на правото на сопственост 
на градежните функционални целини искажани во нето површина  на Јавниот и 
Приватниот партнер, ќе се склучи Анекс кон Договорот за ЈПП  заверен кај нотар 
кој, заедно со одобрението за градба и другите исправи,  ќе биде основ за 
запишување на правата на сопственост во јавните книги. 

 

Одобрение за подготвителни работи 

Согласно член 72 од Законот за градење, за градби од втора категорија, во кои 
спаѓа административно-деловниот објект предмет на ЈПП проектот, по потреба 
можат да се изведат подготвителни работи, за што е потребно да се добие 
одобрение за подготвителни работи.  

Со одобрението за подготвителни работи се организира градилиштето со 
поставување на градби ( ограда за оградување на градилиштето,  асфалтна база, 
сепарација на агрегати, погон за производство на бетон,  далновод и 
трансформаторска станица која е потребно да се изгради заради напојување на 
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градилиштето со електрична енергија,   инсталација за довод и одвод на вода, 
градби за сместување на работници и за градежни производи,  магацини за 
складирање на запаливи течности и експлозивни средства и  други градби кои 
се потребни за изградба на градбата), кои се во функција на изградбата на 
градбата. 

Ставање на градбата во употреба/одобрение за употреба 

Градбата ќе се стави во употреба, односно ќе биде употреблива градба, по 
издавање одобрение за употреба, согласно одредбите на член 87-94 од Законот  
за градење. По примопредавањето на градежниот објект помеѓу изведувачот и 
инвеститорот (член 95), градежниот објект, врз основа на  одобрение за 
употреба со проект на изведена состојба, согласно член 97 од Законот за 
градење ќе се запише во јавните книги (катастарот) на двајцата инвеститори 
(приватниот партнер и општината Маврово и Ростуше) во идеални делови 
(дропки), и тоа 22,% наспрема 78,% од вкупната површина, во корист на 
приватниот партнер. 

 

4.2.2. Други прашања поврзани со Законот за градење 

Уредување на градежното земјиште  

Начинот и постапката за уредување на градежното земјиште се врши согласно 
Законот за градежно земјиште и прописите кои произлегуваат од овој закон. 
Доколку надлежниот орган не го уреди градежното земјиште, инвеститорот не 
сноси последици за ненавременото завршување на градбата 

Во текот на постапката на издавање на одобрение за градење, општината, врз 
основа на документацијата од член 59 став 3  точка 1 и  2 од Законот за 
градење, ја утврдува висината на надоместокот за уредување на градежното 
земјиште. 

Во дадениот ЈПП проект, приватниот партнер се ослободува од плаќање на 
надомест за уредување на градежно земјиште кој треба да се плати  спрема 
општина Маврово и Ростуше.   

 

Запишување во јавните книги 

По правосилноста на одобрението за градење, во рок не подолг од шест 
месеци, инвеститорот е должен до надлежниот орган за водење на јавната 
книга за запишување на правата на недвижностите заради прибележување и 
предбележување во јавната книга во која е запишано правото врз земјиштето 
да достави примерок од правосилното одобрение за градење и од основниот 
проект заверен од належниот орган. 

Во јавната книга за запишување на правата на недвижностите, во имотниот лист 
се прибележува бројот на листот за предбележување на градба, број и датум на 
издавањето на одобрението за градење, називот на инвеститорот и бројот на 
заверениот основен проект, а во листот за предбележување на градба се 
предбележуваат податоци за лицата кои имаат право на градење согласно со 
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одобрението за градење (инвеститорите) и податоци за зградите и посебните 
делови од згради и други објекти (градбата) преземени од основниот проект 
заверен од надлежен орган. 

 

Рок за изградба и измени во текот на изградбата 

Согласно член 68 од Законот за градење, рокот за изградба на градбите од 
втора категорија, каков што е административно-деловниот објкет, не може да 
биде подолг од 6 години. 

Измени на градбата, согласно член 69 од Законот за градење, може да се 
направат во текот на изградбата, доколку со измените не се влијае на 
исполнување на кое било основно барање за градбата и не се менува 
усогласеноста на градбата со решението за локациски услови 

Во конкретниот ЈПП проект, рокот за изградба ќе биде законски утврдениот 
рок за изградба   и истиот ќе биде утврден согласно избраната понуда. 

Рокот за изградба на административниот простор што и припаѓа на општината 
изнесува 12 месеци од добивањето на одобрението за градба.  

Евентуалните измени на рокот за изградба по склучувањето на Договорот за 
ЈПП ќе бидат можни само доколку на истите даде согласност општината. 

 

Надзор над изградбата  

Приватниот партнер на свој трошок треба да ангажира надзорен инженер со 
овластување Б – главен надзор, надзор за фази и контролна лабораторија, за 

чие назначување  треба да добие писмена согласност од Јавниот партнер, 
поточно Општината Маврово и Ростуше.  

Надзор над Договорот за ЈПП 

Покрај надзорниот инжењер, Јавниот партнер ќе има право да формира 
комисија која ќе врши надзор над реализацијата на Договорот за ЈПП.  

Формирање на градилиште 

Пред почетокот на изведувањето на земјаните работи на градежната парцела, 
изведувачот  е должен да обезбеди обележување на проектираната градба на 
терен, со соодветни знаци, на начин и под услови утврдени со член 82 од 
Законот за градење. Исто така, изведувачот е должен градилиштето да го 
загради, како и да преземе други мерки, согласно член 83-85 од Законот за 
градење. 

Покрај преземањето на мерки за формирање на градилиштето, изведувачот е 
должен да обезбеди и документација која е опишана во член 86 од Законот за 
градење. 

Како изведувач може да се јави самиот приватен партнер, или пак истиот да 
ангажира друго правно лице за иведувач на градежните работи, кое во ЈПП 
проектот ќе има статус на подизведувач. 
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Употреба на градежениот објект, пренамена, адаптација и реконструкција 

Градежниот објект ќе се употребува согласно неговата намена, а по исклучок ќе 
може да се пренамени согласно одредбите на член 97 од Законот за градење. 
Согласно наведените одредби, под условии и начин утрдени со истите, може да 
се врши и адаптација, адаптација со пренамена, како и реконструкција, односно 
реконструкција со пренамена. 

Доколку наведените работи ги презема приватниот партнер, за истите ќе му 
биде потребна согласност од јавниот партнер, општината Маврово и Ростуше.  

 

Одржување на градежениот  објект и отстрaнување 

Сопствениците на објектот (општината и приватниот инвеститор) се должни  
преку тековно и инвестиционо одржување да ги сочуваат основните барања за 
градбата, во согласност со проектот за употреба и одржување. 

За овие работи може да определат правно лице - управител за тековно и 
инвестиционо одржување на објектот.  

Секој од сопствениците ќе се грижи за тековно одржување на својот дел од 
сопственоста.  

Инвестиционото одржување е обврска на двата партнери, согласно 
позитвивните прописи за инвестиционо одржување. 

Евентуалното отстранување на градежниот објект или на негов дел ќе се врши 
согласно одредбите на Законот за градење. 
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5. ОПШТИ ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ  

 

5.1.Анализа на законитоста и изводливоста на доделувањето на договорот за 
јавно приватното партнерство (правна рамка за јавно-приватно партнерство)  

Правната рамка за јавно-приватном партнерство содржана е во Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство (во натамошниот тескт: Закон) 19 со кој 
се уредува доделувањето на концесија на добра од општ интерес и договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство (ЈПП), правната заштита за 
секое лице кое има или имало интерес за добивање на таков договор и кое 
ризикувало или ризикува да биде оштетено во постапката за доделување на 
таков договор, како и други прашања во врска со концесиите на добра од општ 
интерес и договорите за воспоставување на јавно приватно партнерство.  

Согласно Законот, сите договори за воспоставување на ЈПП во кои јавните 
партнери (централната или локалната власт, јавните препријатија, јавните 
установи и другите правни лица определени со Законот) доделуваат договори 
на приватните партнери мора да бидат доделени во согласност со начелата на 
транспарентност, недискриминација, пропорционалност, ефикасност, еднаков 
третман и меѓусебно признавање. 

Субјекти на ЈПП 

Како концеденти можат да се јават Република Македонија, општините и градот 
Скопје, додека како јавни партнери, покрај Република Македонија, општините и 
градот Скопје, можат да се јават и  

 јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва основани од 
Република Македонија, општината, градот Скопје и  општините во градот 
Скопје и друштва врз кои државата или органите на општината, градот 
Скопје и општините во градот Скопје имаат директно или индиректно 
влијание преку сопственоста над нив, односно поседуваат поголем дел 
од капиталот на друштвото, имаат мнозинство гласови на 
акционерите/содружниците и именуваат повеќе од половина од 
членовите на управниот или надзорниот одбор, односно органите на 
управување  на друштвото и 

 други правни лица кои согласно закон вршат јавни овластувања во делот 
на вршењето на јавните овластувања. 

Како приватни партнери можат да се јават домашни или странски физички и 
правни лица.  

Модели на ЈПП 

Законот, зависно од намената на средствата за надоместување од страна на 
јавниот партнер за обезбедување на јавна работа и/или јавна услуги, како и 
распределбата на клучните постојни ризици, воспоставува четири основни 
модели на ЈПП, и тоа:  

                                                 
19 Законот за концесии и јавно приватно партнерство (Сл. весник на РМ бр.06/2012 ) 
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1. Концесија за јавна работа, или 

2. Концесија за јавна услуга, или 

3. Договор за јавна набавка на работа, или 

4. Договор за јавна набавка на услуга.  

“Концесискиот модел” и  “Иницијативата за приватно финaнсирање (PFI) или 
други видови на ЈПП” 

Договор за јавна набавка на работи како модел на ЈПП  

Основна карактеристика на овој модел е тоа што  приватниот партнер 
вообичаено ги презема ризиците поврзани со финансирањето, изградбата, 
управувањето, одржувањето и техничките ризици  поврзани со  
инфраструктурните објекти, за сметка и во интерес на јавниот партнер. Кај овој 
модел т.н „Иницијатива за приватно финaнсирање - PFI модел„ надоместокот на 
приватниот партнер за вложените средства и повратот на истите го плаќа 
јавниот партнер, односно за сметка на вложените средства, наместо 
надоместок од страна на јавниот партнер, приватниот партнер во 
противвредност може да оствари одредена имотна корист.  

 Изградените објекти и опремата, доколку приватниот партнер е сопственик на 
истите, по истекот на договорот за јавно приватно партнерство, се пренесуваат 
во сопственост на јавниот партнер, доколку со договорот поинаку не е 
определено. 

Моделот кој се предлага за изградба на административно-деловниот објект 
Ресторант со апартмани ги  има одбележјата на PFI  моделот, односно на 
договор за јавна набавка на работи како модел на ЈПП, и тоа 

 Финасирањето и изградбата на административно-деловниот објект, 
изготвувањето на проектната документцаија и потребните елаборати се 
на товар на приватниот партнер; како и трошоците за надзорната 
служба 

 За возврат на вложените финансиски средства, приватниот партнер 
добива имотна корист, односно стекнува право на сопственост на 
најмногу 2,157 м2 нето  површина  деловен простор-ресторант со 
апартмани) и сопственост на идеален дел на подземен паркинг простор 
со нето површина од 482 м2 места со потребен број на паркинг места 
согласно законската регулатива;   

 Приватниот партнер стекнува право на сопственост, во сооднос на 
процентот на изградениот простор,. 

 Општината стекнува право на сопственост на најмалку  470 м2 нето 
површина  административен простор точната површина ќе биде 
предмет на евалуација)  како и сопственост на идеален дел со  нето 
површина 138 м2 подземен паркинг простор, со потребен број на 
паркинг места согласно законската регулатива.   
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Стекнувањето право на сопственост од страна на приватниот партнер е во 
согласност со одредбите на член 11 од Законот, според кои објектите изградени 
според јавно приватно партнерство, вклучувајќи ги и додатоците и 
подобрувањата можат да бидат сопстеност и на приватниот партнер.  

 Постапка за доделување на договор за ЈПП 

Подготвителни работи за доделување на договор за воспоставување на јавно 
приватно партнерство 

Подготвителните работи вклучуваат особено: 

- формирање на Комисија за спроведување на постапка за доделување на 
договор за воспоставување на јавно приватно партнерство; 

- подготовка на извештај за претходна анализа за основните елементи на 
проектот кои се показатели за природата на договорот што треба да биде 
склучен со цел воспоставување на јавно приватно партнерство, имајќи ја 
предвид дефиницијата за јавно приватно партнерство од овој закон; 

- изработка на физибилити студија за оправданост на доделување на концесија 
на добра од општ интерес или договор за воспоставување на јавно приватно 
партнерство; 

- проценка на влијанието врз животната средина на концесијата на добра од 
општ интерес или на јавно приватното партнерство;  и 

- други активности неопходни за спроведување на постапката.  

Започнување на постапка 

Ссоветот на општина Маврово и Ростуше, согласно член 17 од Законот, треба да 

донесе одлука за започнување на постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнесртво (во натамошниот тескт:одлука).  

Преддлогот за донесување на одлуката треба да го изготви градоначалникот на 
општината.  

Кон предлогот треба да се достави и предлог-одлука.  

Одлуката согласно член 18 од Законот, особено треба да содржи:  

- образложение за оправданоста за доделување на концесија на добра од општ 
интерес или договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, 
вклучително и образложение за основот за идентификување на видот на 
договорот, имајќи ја предвид дефиницијата за јавно приватно партнерство од 
овој закон, 

- назначување на нејзините цели, 

- предмет на концесијата на добра од општ интерес или на јавното приватно 
партнерство и основните услови за доделување на концесија на добра од општ 
интерес или договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, 

- во случај на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, видот 
на постапката од Законот за јавните набавки, имајќи го предвид член 15 на овој 
закон,  
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- начинот и рокот во кој ќе биде спроведена постапката, и  

Одлуката, иако со Законот не е изричито пропишано,  треба да се објави во 
службеното гласило на општината.  

 

Комисија за спроведување на постапката за доделување на концесија  

Иако во Законот е наведено дека формирањето на Комисијата за за 
спроведување на постапка за доделување на договор за воспоставување на 
јавно приватно партнерство (во натамошниот текст: Комисија)  е во рамките на 
подготвителните дејствија, предлагаме Комисијата да се формира, од страна на 
градоначалникот на општината, по донесувањето на Одлуката, односно по 
нејзиното влегување во сила. 

Комисијата треба да се формира согласно одредбите на член 20 од Законот. 

Комисијата, согласно член 21 од Законот, ги врши особено следните работи:  

- подготвува тендерска документација, вклучувајќи го и нацрт договорот; 

- ги определува критериумите за доделување на договорот; 

- организира прием на пријавите за учество и понудите;           

- ја утврдува способноста на кандидатите и определува кандидати кои имаат 
право да го продолжат учеството во постапката; 

- ја утврдува способноста на понудувачите; 

- дава појаснувања и доставува дополнителни информации и документи; 

- ги разгледува и оценува понудите и врши рангирање на понудувачите со 
предлог за прворангираниот да биде избран; 

- изготвува извештај за евалуација на понудите;  

- поднесува предлог за поништување на постапката;   

- ги врши сите други работи потребни за спроведување на постапката. 

 

Тендерска документација 

Комисијата ја  подготвува тендерска документација, вклучувајќи го и нацрт 
договорот; 

и ги определува критериумите за доделување на договорот, како составен дел 
на тендерскта документација. 

Тендерската документација треба да се изготви,  да се заснова и да произлезе 
од оваа студија.  

 

Оглас за доделување на договор за воспоставување на ЈПП  

По одобрување на тендерската документација од страна на градоначалникот на 
општината, Комисијата објавува јавен повик за доставување на понуди на 
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Електронскиот систем за јавни набавки – Биро за јавни набавки, во  "Службен 
весник на Република Македонија" и во домашно јавно гласило, како и во 
гласило на општината. Воедно, јавниот повик  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА  да се 
обајви и во странско јавно гласило. 

 

Видови на постапки за доделување на договори за воспоставување на ЈПП  

Доделувањето на договори за воспоставување на ЈПП се врши по пат оглас кој 
се организира и спроведува како:   

 Отворен повик; 

 Ограничен повик;  

 Конкурентен дијалог; и 

 Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас. 

 

Одлука за избор и правна заштита 

Одлуката за избор, на предлог на Комисијата, ја донесува Советот на општина 
Маврово и Ростуше. Против истата е дозволен правен лек: жалба до Државнта 
комисија за жалби по јавни набавки, која го одлага потпишувањето на 
Договорот за ЈПП со избраниот понудувач. 

  

5.2. Препорака за постапката за избор на приватен партнер; 

По наша оценка, најприменлива постапка за избор на приватен партнер, или 

соинвеститор за изградба на административно-деловниот објект, е огласот да 
се органзира како отворена постапа. 

Рокови за доставување на понудите и минимален број на понудувачи  

 Кај отворениот повик, рокот за доставување на понудите изнесува најмалку 45 
дена сметано од денот на објавувањето на огласот во ЕСЈН што се води кај 
Бирото за јавни набавки.  

5.3. Предлог одлука за отпочнување на постапка за јавно приватно 
партнерство 

Предлог одлуката за отпочнување на постапка за авно приватно партнерство е 
дадена во прилог на оваа студија 

5.4. Препорака за критерумите за селекција на понудувачите и 
евалуација на понудите 

Селекција на понудувачите 

Понудувачите, покрај документација за докажување на личната состојба и 

способноста за вршење на професионална дејност, во однос на докажувањето 
на економската и финансиска состојба ќе треба да достават доказ дека во 
последните три години (2011,2012 и 2013) не искажале загуба во работењето и 
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во најмалку една година  остварил вкупен промет минимум во висина од  1,3 
милиони евра. 

Евалуација на понудите  

Евалуација на понудите се врши од страна на Комисијата врз основа на 
претходно објавени критериуми во јавниот повик.   

За извршената евалуација, Комисијата составува писмен извештај врз основа на 
кој до Советот на општина Маврово и Ростуше доставува предлог за избор на 
најповолна понуда, односно за избор на приватен партнер. 

Предлагаме како критериум за евалуирање и избор на најповолна понуда да се 
вметне следниот критериум: 

 Квадратурата која приватниот партнер ќе му ја понудил на јавниот 
партнер, над минимум загарантираната од 470 м2 нето површина 
(Предност ќе имаат оние понуди кој ќе понудат поголема квадратура) 
Овој критериум би носел 100 бода. 

Конечниот критериум, неговото  пондерирање и формулата за пресметка на 
бодовите ќе бидат подготвени во текот на подготовката на тендерската 
документација. 

 

5.5. Препораки за тендерската документација 

Во Тендерската документација ќе треба да бидат опфатени особено следните 
прашања: 

 Предмет на јавно приватното партнерство; 

 Вид на постапка за доделување на договорот за ЈПП; 

 Применливи прописи; 

 Право на учество на тендерот; 

 Право на ангажирање на подизведувачи; 

 Начин на реализација на ЈПП проектот; 

 Начинот на изведување на градежните работи; 

 Проценета вредност на ЈПП проектот; 

 Рок за завршување на градежните работи; 

 Критериум за доделување на договорот за ЈПП; 

 Начин на комуникација 

 Критериуми за утврдување на способност на понудувачите; 

 Појаснување на тендерската документација; 

 Изменување и дополнување на тендерската документација; 

 Начин на подготовка и поднесување на понудите; 
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 Важност на понудите; 

 Гаранција на понудата; 

 Гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот за ЈПП ; 

 Начин на поднесување на понудите; 

 Составни делови на тендерската документација и на понудата; 

 Јавно отворање на понудите; 

 Доверливост на процесот на евалуација на понудите; 

 Прекинување на постапката; 

 Известување на понудувачите; 

 Правна заштита; и 

 Склучување на договорот за ЈПП 

 

5.6. Препораки за нацрт договорот: 

Во Нацрт Договорот, особено ќе треба да бидат уредени следните прашања: 

 Предметот на договорот; 

 Начинот на реализација на ЈПП проектот (меѓусебните права и обврски на 
договорните страни); 

 Обврската за плаќање на надоместок за градежното земјиште; 

 Правото на сопственост на градежното земјиште; 

 Услови за изведување на градежните работи (изготвување на проектна 
документација и надзор, одобрение за градење, ангажирање на 
подизведувачи, рок за започнување и завршување на градежните работи и 
сл.);  

 Ставање  на градбата во употреба; 

 Употреба на градежениот објект, пренамена, адаптација и реконструкција; 

 Гарантен период; 

 Договорна казна; 

 Гаранција за навремено и квалитетно извршување на Договорот за ЈПП 

 Начин, услови и постапка за раскинување на Договорот 

 Виша сила; 

 Применливи закони; 

 Решавање на спорови; и  

 Влегување во сила на Договорот за ЈПП  
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6. ПЛАН НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  

Планот на имплементација го сочинуваат три фази 

Прва фаза,  Подготвителна фаза 

1. Формирање Комисија за спроведување на постапката за доделување на 
договорот  за ЈПП   

2. Предлог одлука за прифаќање на студијата  

3. Предлог одлука за започнување на постапката за доделување на договор 
за воспоставување на јавно приватно партнерство  

Втора фаза, Постапка за доделување на догворот за ЈПП 

1. Одлука на Советот на општина Маврово и Ростуше за започнување на 
постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно 
приватно партнерство  

2. Објавување на одлуката во Службен гласник на општина Маврово и 
Ростуше  

3. Подготовка на Тендерска документација и нејзино ододбрување од 
Градоначалникот на општина Маврово и Ростуше 

4. Оглас за доделување на договорот за ЈПП  

5. Спроведување на избраната постапка за прибирање на понуди 

6. Селекција на понудувачите 

7. Евалуација на понудите  

8. Извештај за евалуација и одлука за избор на најповполен понудувач 

Трета фаза, Догвор за ЈПП 

1. Потпишување на Договорот  

2. Надзор на градбата и  

3. Надзор над реализација на Договорoт за ЈПП   
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АНЕКСИ 

Анекс 1 Пресметка на вредност за пари 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1. ОПШТИНАТА САМА ГО ГРАДИ ПРОЕКТОТ - 640 м2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Инвестиции за изградба 214,854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Трошоци за одржување, работење и режија 0 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120

Финансиски трошоци (камата) 0 16,866 15,693 14,429 13,065 11,594 10,008 8,297 6,451 4,461 2,315

Вкупни трошоци    214,854 46,986 45,813 44,549 43,185 41,714 40,128 38,417 36,571 34,581 32,435

НСВ трошоци 456,405

А2. ВАРИЈАНТА СО ЈПП НАДОМЕСТ

Инвестиции за изградба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Трошоци за одржување, работење и режија 0 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120

Финансиски трошоци (камата) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЈПП надомест 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вкупни трошоци со ЈПП надомест варијанта 0 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120 30,120

НСВ трошоци 187,137

ВзП помеѓу А1 и А2 269,269
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Анекс 2 Исплатливост на Алтернатива А2а- Продажба на просторто  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2a. ЦЕЛИОТ ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СЕ ПРОДАВА

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приходи од продажба на деловен простор 0 456,250 456,250 456,250 456,250

Ос таната вредност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696,061

Вкупни приходи 0 456,250 456,250 456,250 456,250 0 0 0 0 0 696,061

Инвестиции за изградба 261,281 261,281 261,281 261,281 0 0 0 0 0 0 0

Трошоци за одржување, работење и режија 0 105,081 105,081 105,081 105,081

Финансиски трошоци - камати 0 109,282 101,684 93,490 84,653 75,122 64,843 53,757 41,801 28,906 14,999

Финансиски трошоци - главница 0 96,784 104,382 112,576 121,413 130,944 141,223 152,309 164,265 177,160 191,067

Вкупни трошоци    261,281 572,427 572,427 572,427 311,147 206,066 206,066 206,066 206,066 206,066 206,066

Биланс -261,281 -116,177 -116,177 -116,177 145,103 -206,066 -206,066 -206,066 -206,066 -206,066 489,995

Нето паричен тек -261,281 -19,393 -11,795 -3,602 266,516 -75,122 -64,843 -53,757 -41,801 -28,906 681,062

Кумулативен паричен тек -261,281 -377,458 -493,635 -609,812 -464,709 -670,774 -876,840 -1,082,906 -1,288,971 -1,495,037 -1,005,042 

НСВ 54,401

ИСР 10.5%
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Анекс 3 Исплатливост на алтернатива А2б- пиватниот партнер стопанисува со ресторант со апартманиот 

 
 

 
 
 
 
 
 

А2б. РАБОТИ КАКО ХОТЕЛ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приходи од продажба на деловен простор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приходи од ХОТЕЛСКИ УСЛУГИ 0 487,400 487,400 487,400 487,400 487,400 487,400 487,400 487,400 487,400 487,400

Ос таната вредност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вкупни приходи 0 487,400 487,400 487,400 487,400 487,400 487,400 487,400 487,400 487,400 487,400

Инвестиции за изградба 348,031 348,031 348,031 348,031 0 0 0 0 0 0 0

Т рошоци за одржување, работење и режија 0 172,660 172,660 172,660 172,660 172,660 172,660 172,660 172,660 172,660 172,660

Финансиски трошоци - камати 0 109,282 101,684 93,490 84,653 75,122 64,843 53,757 41,801 28,906 14,999

Финансиски трошоци - главница 0 96,784 104,382 112,576 121,413 130,944 141,223 152,309 164,265 177,160 191,067

Вкупни трошоци    348,031 726,756 726,756 726,756 378,726 378,726 378,726 378,726 378,726 378,726 378,726

Биланс -348,031 -239,356 -239,356 -239,356 108,674 108,674 108,674 108,674 108,674 108,674 108,674

Нето паричен тек -348,031 -142,572 -134,974 -126,781 230,087 239,618 249,897 260,983 272,939 285,834 299,741

Кумулативен паричен тек -348,031 -587,387 -826,743 -1,066,099 -957,425 -848,750 -740,076 -631,402 -522,727 -414,053 -305,379 

НСВ 347,078

ИСР 16.3%


