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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и други
видови на јавно приватно партнерство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 април
2010 година.
Бр. 07-1640/1
12 април 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И
ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Член 1
Во Законот за концесии и други видови јавно приватно партнерство („Службен весник
на Република Македонија“ број 7/2008, 139/2008 и 64/2009), во членот 3 точката 3 се
менува и гласи:
„3. Концесионер е домашно или странско физичко или правно лице или козорциум со
кое концедентот по спроведувањето на постапката за доделување на концесија го склучил
договорот за концесија;“.
Точката 11 се менува и гласи:
„11. Приватен партнер е домашно или странско физичко или правно лице или
конзорциум со кое јавниот партнер по спроведувањето на постапката за доделување на
договор за јавно приватно партнерство го склучил договорот за јавно приватно
партнерство;”.
Во точката 16 алинеите 2 и 3 се бришат.
Член 2
По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:
„Член 21-а
Посебни услови за правно лице како концесионер
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Концедентот, со одлуката за започнување на постапката, може да определи доколку за
најповолен понудувач е избрано правно лице или конзорциум, тоа правно лице или
конзорциум да основа правно лице со седиште во Република Македонија, кое како
концесионер ќе го склучи договорот за концесија со концедентот.
Во случајот од ставот 1 на овој член со тендерската документација ќе се определи
формата на правното лице - концесионер, висината на капиталот, обврските на
најповолниот понудувач во врска со неговото основање, како и другите односи меѓу
најповолниот понудувач, правното лице - концесионер и концедентот."
Член 3
Во членот 40 ставот 1 се менува и гласи:
„Доколку постапката се спроведува како постапка со отворен повик, комисијата е
должна на заинтересираните лица да им овозможи да ја подигнат тендерската
документација непосредно по обjавувањето на јавниот повик, а доколку постапката се
спроведува како постапка со ограничен повик, комисијата по извршената
претквалификација, упатува писмена покана за подигнување на тендерската
документација без јавно објавување до сите избрани кандидати.“
Член 4
Членот 42 се менува и гласи:
„Комисијата по претходно прибавена писмена согласност од концедентот и одобрение
од министерот надлежен од областа за која се доделува концесијата, односно
градоначалникот на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, може да
врши изменување и дополнување на тендерската документација.
Изменување и дополнување на тендерската документација можат да се прават под
услов истите да им се достапни на заинтересираните лица, односно кандидати кои
подигнале тендерска документација, најдоцна шест дена пред истекот на рокот за
доставување понуди.“
Член 5
Во членот 44 став 1 точка а) алинејата 2 се брише.
Во точката г) алинеја 2 запирката се брише и се додаваат зборовите: „или во случајот
од членот 21-а на овој закон изјава од лицето кое пријавило интерес или од секоја од
членките на конзорциумот со која ќе потврдат дека ќе формираат правно лице“.
Член 6
По членот 45 се додава нов член 45-а, кој гласи:
„Член 45-а
Изменување и дополнување на јавниот повик
Комисијата по претходна прибавена писмена согласност од концедентот и одобрение
од министерот надлежен за областа за која се доделува концесијата, односно
градоначалникот на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, може да
врши изменување и дополнување на јавниот повик. Изменувањето и дополнувањето на
јавниот повик треба да биде објавено во „Службен весник на Република Македонија“ и во
јавните гласила во кои е објавен јавниот повик.“
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Член 7
Во членот 46 став 3 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „извршено
е изменување и дополнување на јавниот повик и/или тендерската документација, како и во
други случаи за кои концедентот заради објективни околности ќе утврди оправданост за
продолжување на роковите“.
Член 8
Во членот 49 став 3 се додава нова реченица која гласи: „Поднесено барање за учество
во постапката, односно понуда може да се повлече или да се замени со ново барање за
учество, односно понуда до истекот на рокот за доставување на барања за учество во
постапката, односно понуди.“
Член 9
По членот 49 се додава нов член 49-а, кој гласи:
„Член 49-а
Посебни правила за конзорциум
Во случаите кога кандидат или понудувач е конзорциум, членовите на конзорциумот
треба да определат водечки член и јасно да го назначат. Правно или физичко лице
истовремено може да биде член само на еден конзорциум кој доставува барање за учество
или само на еден конзорциум кој доставува понуда.
Кога постапката за доделување концесија се спроведува како ограничен повик, а
кандидатот до кој е доставена писмена покана за поднесување понуда е конзорциум,
кандидатот може да изврши измена во составот на конзорциумот (промена на членови на
конзорциумот, вклучување на нови членови или намалување на бројот на членови), пред
поднесување на понуда, под услов водечкиот член на конзорциумот да остане непроменет
и кандидатот да докаже дека променетиот конзорциум ја задржал најмалку истата
економско-финансиска и техничка способност која ја поседувал конзорциумот кој
учествувал во постапката на претквалификација на кандидатите.
Членовите на конзорциумиот солидарно и неограничено одговараат за обврските од
договорот за концесија освен во случаjoт од членот 21-а став 2 на овој закон.“
Член 10
Во членот 50 ставот 1 се менува и гласи:
„Заинтересираните лица, односно кандидати кои подигнале тендерска документација
можат да бараат појаснувања во врска со условите предвидени во тендерската
документација или да укажуваат на нејасности или пропусти во документација во рок
определен во тендерската документација, според правилата во тендерската документација
најдоцна 21 ден пред истекот на рокот за поднесување понуда.“
Во ставот 2 зборот „понудувачи“ се заменува со зборовите: „заинтересирани лица,
односно кандидати кои подигнале тендерска документација“.
Ставот 3 се брише.
Ставот 4 кој станува став 3 се менува и гласи:
„Комисијата може да организира посета на локацијата на која ќе се врши концесијата
од страна на заинтересираните лица, односно кандидати кои подигнале тендерска
документација заради нивно подобро информирање, според правилата во тендерската
документација, најдоцна 21 ден пред истекот на рокот за поднесување понуда.“
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Член 11
Во членот 51 став 1 процентот „3%“ се заменува со процентот „0,25%“.
Ставот 3 се менува и гласи:
„Концедентот е должен да им го врати депонираниот износ, односно гаранцијата на
сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на концесија, освен на
прворангираниот и второрангираниот понудувач, најдоцна седум дена од денот на
донесувањето на одлуката за избор на концесионер, односно најповолен понудувач. На
прворангираниот и второрангираниот понудувач концедентот е должен депонираниот
износ, односно гаранцијата да им го врати во рок од 14 дена од денот на склучувањето на
договорот за концесија.“
Ставот 4 се менува и гласи:
„Гаранцијата од ставот 1 на овој член ќе биде наплатена во корист на концедентот, ако:
- понудувачот ја повлече понудата по завршување на рокот за доставување на понуди,
- прворангираниот, односно второрангираниот понудувач одбие да го склучи договорот
за концесија,
- прворангираниот, односно второрангираниот понудувач не основа правно лице во
определениот рок, во случајот од членот 21-а на овој закон,
- правното лице основано согласно со членот 21-а на овој закон одбие да го склучи
договорот за концесија и
- најповолниот понудувач не исполни одредени услови за враќање на гаранцијата за
учество во постапката предвидени во тендерската документација.“
Член 12
Во членот 72 став 2 алинејата 1 се менува и гласи:
„- избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач или“.
Член 13
Во членот 73 став 1 зборот “концесионер“ се заменува со зборовите: “најповолен
понудувач“.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Во случаите од членот 21-а на овој закон, со одлуката за избор на прворангираниот
кандидат за најповолен понудувач, покрај елементите од став 1 на овој член се определува
и обврска за најповолниот понудувач да формира правно лице и рокот во кој треба да се
формира правното лице.“
Во ставот 2 кој станува став 3 зборот “концесионер“ се заменува со зборовите:
„најповолен понудувач“.
Член 14
Во членот 74 став 1 алинеја 4 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со
заприка, а во алинејата 5 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се
додаваат две нови алинеи 6 и 7, кои гласат:
„-прворангираниот, односно второрангираниот понудувач не основа правно лице во
определениот рок, во случајот од членот 21-а на овој закон и
- правното лице основано согласно со членот 21-а на овој закон одбие да го склучи
договорот за концесија.“
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Член 15
Членот 75 се менува и гласи:
„Договорот за концесија го склучуваат концедентот и прворангираниот кандидат, во
рок кој не може да биде подолг од 180 дена од денот на донесувањето на одлуката за
избор на најповолен понудувач.
Договорот за концесија во случаите од членот 21-а на овој закон го склучуваат
концедентот и правното лице основано од најповолниот понудувач, во рок кој не може да
биде подолг од 180 дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на
прворангираниот кандидат за најповолен понудувач.
Концедентот и најповолниот понудувач, на барање на најповолниот понудувач, можат
да водат преговори заради детализирање на концесискиот договор при што се должни да
постапуваат согласно со условите за доделување на концесијата утврдени во тендерска
документација. Предмет на преговори не може да бидат условите за кои во тендерската
документација е означено дека нема да се преговара.
Договорот за концесија мора да биде во согласност со овој закон, посебниот закон и
прописите донесен врз основа на овие закони. Одредбите од договорот за концесија
спротивни со овој закон, посебниот закон и прописи донесен врз основа на овие закони, се
ништовни и не произведуваат правно дејство.
Во случаите од членот 73 став 3 на овој закон договорот за концесија може да се склучи
со второрангираниот понудувач, односно со правното лице основано согласно со членот
21-а од овој закон од страна на второрангираниот понудувач, под исти услови и во ист рок
кој важел за прворангираниот понудувач, при што рокот за склучување на договорот
започнува да тече од моментот на доставување на писмена покана до второрангираниот
понудувач.“
Член 16
Во членот 77 став 3 алинеја 1 на крајот на реченицата по зборовите: „јавен интерес“ се
додаваат зборовите: „утврден со закон“.
Член 17
Во членот 78 став 3 алинеја 5 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„како и со договорот за концесија“.
Член 18
По членот 78 се додава нов член 78-а, кој гласи:
„Член 78-а
Пренос на концесија
Договорот за концесија и правата и обврските кои произлегуваат од истиот можат да се
пренесат целосно или делумно, по претходна одлука за согласност, доколку со посебен
закон не е предвидено дека концесијата не може да се пренесе и со тоа да не се загрозува
континуираното и квалитетното спроведување на концесијата.“
Член 19
Во членот 88 став 1 алинеја 1 по зборовите: “јавен интерес“ се става запирка и се
додаваат зборовите: “како и за инвестициони проекти кои се од значење за јавниот
партнер“.
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Член 20
Во членот 92 ставот 2 се менува и гласи:
„Доколку при реализацијата на потфатите од членот 88 на овој закон е предвидено да се
врши јавна услуга, вршител на јавната услуга може да биде јавниот, како и приватниот
партнер доколку согласно со посебен закон е утврдено право за вршење на јавна услуга од
страна на приватен партнер.“
Член 21
Одредбите од овој закон се применуваат и на постапките за доделување на концесија
започнати пред влегувањето во сила на овој закон, доколку не е донесена одлука за избор
на најповолен понудувач.
Во случаите кога одредбите на овој закон ќе се применат на постапка за доделување на
концесија започната пред влегувањето во сила на овој закон се врши изменување и
дополнување на одлуката од членот 26 на овој закон, а доколку јавниот повик е веќе
објавен, задолжително треба да се изврши изменување на јавниот повик и тендерската
документација, како и да се продолжат роковите за поднесување на понуди или барања за
учество за период од најмалку 15 дена по претходно прибавена согласност од концедентот
и одобрение од министерот надлежен од областа за која се доделува концесијата, односно
градоначалникот на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје.
По исклучок од ставот 2 на овој член, во случаите кога одредбите на овој закон ќе се
применат на постапка за доделување на концесија со ограничен повик, започната пред
влегувањето во сила на овој закон, не се врши изменување и дополнување на јавниот
повик ако е завршена постапката за претквалификација.
Член 22
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
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