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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Согласно Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство 
(Сл. весник на РМ бр.7/08), кој бара изработка на претходна студија за потфат, 
општинското раководство се обрати до Проектот за деловно опкружување на 
Американската агенција за меѓународен развој (USAID/BEA)  со барање 
поддршка во реализирање на пилот проект за користење на овој инструмент 
(концесии и јавно приватно партнерство-ЈПП) во финансирањето на проекти од 
Стратегијата за локален економски развој на општината Ѓорче Петров за 
периодот 2007-2009 година. Подршката од USAID/BEA се одобри и нејзината 
испорака е регулирана со договор помеѓу општината Ѓорче Петров, USAID/BEA 
и конзорциумот помеѓу Центарот за Економски Анализи и НЕОЛ Консалт. Во 
рамките на реализацијата се пристапи кон пилот проект со општината Ѓорче 
Петров со цел  да се процени можноста за примена на јавно приватно 
партнерство (ЈПП) на општинските проекти. 

Овде мора да напоменеме дека наидовме на потврда за потребата од посебни 
обуки за претставниците на локалната и централната власт за основите на ЈПП 
особено за разликата на ЈПП од класичната јавна набавка во јавниот сектор и 
други елементи кои се карактеристични при ЈПП.

Во акциониот план за реализацијата на Стратегијата за ЛЕР на општина Ѓорче 
Петров предвидени се четириесетина предлози за проекти во вкупна вредност 
од 158 милиони евра. За поголемиот дел од нив општината нема можност да ги 
финансира од сопствениот буџет. Посебен проблем се проектите кои се 
однесуваат на стратешките цели за привлекување на бизниси и инвестиции, 
зголемување на вработеноста и развој на туризмот. За овие проекти поради 
отсуство на конкретни општински надлежности постои помал интерес за 
финансирање од страна на централната и локалната власт, а ист е случајот и со 
меѓународните донатори.

Ваквата состојба се повеќе ја актуализира потребата за партнерски однос со 
приватните инвеститори за реализирање на развојните потреби на општината. 
Јавниот интерес во областа на образованието, континуираната обука на 
општинскиот кадар и планирање на руралниот развој (во тие рамки и на 
руралниот туризам), како резултат на недостатокот на средства и подзаконски 
решенија,  се запоставува во проекциите на буџетот поради ограничените 
ресурси.

На одржаните состаноци за предлагање на проекти за ЈПП во општината се 
презентираа основни иформации за суштината на ЈПП и како да се предлагаат и 
препознаваат проектите за ЈПП. Општинската администрација предложи пет 
проекти за разгледување. Во текот на проценката три проекти отпаднаа, а за два 
се направија дополнителни согледувања. Причините за отпаѓање на проектите 
беа следниве: Непостоење на општинска локација или зграда (дом за стари 
лица), нерасполагање со земјиштето (спортски комплекс на реката Лепенец) и 
потребата за интегрално решение на проблемот (собирање и транспорт на цврст 
отпад).
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Во дополнителните согледување кај проектот за детска градинка се покажа дека 
сегашните законски решенија не го фаворизираат приватниот интерес и 
зголемувањето на ефикасноста. Имено приходите што може да ги остварува 
приватниот инвеститор од јавниот партнер (Министерството за труд и социјала 
и општината Ѓорче Петров)  поврзани се со нефлексибилност при вработување 
како и со влегување во мрежата на овие јавни установи што креира 
дополнителни трансакциони трошоци со неизвесност за приватниот партнер и 
со тоа се зголемува ризикот и намалува интересот на приватните инвеститори за 
проектот.

Општината Ѓорче Петров на крај се одлучи за проектот формирање на тренинг 
центар за македонската туристичка и хотелиерска индустрија. Придонесот на 
овој проект се очекува во остварување на законските надлежности во однос на 
локалниот економски развој и образованието, поконректно во привлекувањето 
на нови бизниси и инвестиции, зголемување на вработеноста, развојот на 
туризмот и угостителството. Јавните услуги ќе се однесуваат на јавната дејност 
образование т.е. настава во природа и обуки на општинската администрација и 
остварување на локален економски развој. 

Студијата разработува две варијанти за реализирање на проектот. Првата се 
однесува на формирање на тренинг центар кој ќе испорачува услуги што се 
поврзани само со остварувањето  на јавниот интерес. Овој потфат чини 575.061 
евра и опфаќа реновирање, адаптација и доградба на објектот, опремување на 
просторот внатре и надвор и трошоци за надзор на изградбата на Тренинг 
центарот. Втората варијанта вклучува и услуги на приватниот инвеститор во 
областа на обуката на туристички и хотелиерски работници. Овај потфат чини 
765.061 евра и ги опфаќа истите инвестициони трошоци од првата варијанта  
надополнети со инвестициони трошоци за сместување на возрасни (изградба на 
20 двокреветни соби). 

Трошоците на општината во првата и втората варијанта од аспект на користење 
на услугите на тренинг Центарот се исти и изнесуваат 50.500 евра ( 38.500 цена 
на користените услуги и 12.000 евра за одржување на објектот). Општината ќе 
ги користи услугите на Тренинг центарот за настава во природа на 1750 
ученици од трето, четврто, петто и шесто одделение од основните училишта на 
територијата на општината Ѓорче Петров, обука на 40 вработени (државни 
службеници) организирање на тури за рурален туризам за 100 свои гости од 
странство и подготовка на документи за рурален развој и туризам..

Во студијата направени се пресметки за тоа дали општината само да го 
реализира проектот или со јавно приватно партнерство. Користејќи ги 
расположивите податоци за финансиските и економските дисконтни стапки 
како и расположивите информации за условите за on-lending кредитни средства 
за општините од страна на Светска Банка, проектот е исплатлив и доколку 
општината сама го реализира проектот. Економската анализа со вклучени сите 
ризици покажува дека инвестицијата е со економска интерна стапка на 
рентабилност од 13,18% при економска дисконтна стапка од 7,4%.

Доколку општината се одлучи за јавно приватно партнерство студијата го 
препорачува моделот на иницијатива за приватно финансирање со типот 
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Реконструкција-Сопственост-Оперирање-Трансфер – РСОТ како најповолна 
опција од останатите ЈПП типови кои детално се анализирани во студијата.

Понатаму, анализата покажува дека иако проектот е исплатлив (под усвоените 
претпоставки помеѓу експертите од конзорциумот и стручните служби од 
општината) и доколку општината сама го реализира проектот сепак, поповолна 
варијанта од варијантата општината сама да го гради и оперира проектот е 
општината да влезе во РСОТ иницијатива за приватно финансирање бидејќи со  
овој модел општината добива најголема вредност за вложените пари во текот на 
усвоениот економски век на проектот од 20 години на користење на Тренинг 
Центрот.

Во оваа физибилити студија се разработени во детали и двете опции откако 
пред-физибилити студијата се презентираше на претставниците од општината за 
разјаснување на нејзините поединости и олеснување на процесот на донесување 
на одлуки од страна на општинските власти. По добиените повратни 
информации од општинските власти се прејде кон изработка на оваа 
физибилити студија.

Проектот анализиран во оваа студија ги опфаќа активностите за финансирање, 
реконструкција, управување и одржување на основното средство-зградата како 
и давање на јавна услуга и можност за комерцијален бизнис. 

Проектот има директно влијание на привлекување на нови бизниси и 
инвестиции, зголемување на вработувањето и зголемениот број на туристи-
посетители на руралните области. 

За успешна реализација на проектот преку моделот РСОТ  постојат повеќе 
заинтересирани страни. Критично влијание на проектот имаат Градоначалникот 
и Советот на Општината Горче Петров и бизнисите. Многу важно влијание 
имаат медиумите и цивилниот сектор.

Физибилити студијата преставува појдовна основа за преговори со приватните 
инвеститори за сондирање на нивниот интерес за вклучување во проектот. 

Студијата овозможува да се дизајнира тендерската постапка за избор на 
најповолен понудувач за понуда на овие јавни дејности.

ВОВЕД

Општината Ѓорче Петров е влезена во втората фаза на процесот на 
децентрализација во Република Македонија. Преземањето на законските 
надлежности се одвива навремено и на организиран начин согласно утврдената 
динамика. 

Општината Ѓорче Петров е промотор на оваа проектна идеја. Контакт лице е г-
ѓа Снежана Меновска, раководител на одделението за локален економски развој
при општината. Контакт лице за изработката на оваа студија се Марјан Николов 
од ЦЕА и Ристо Иванов од НЕОЛ Консалт. 



Физибилити студија за јавно приватно партнерство

Финална Верзија 10

Следејќи го процесот на имплементација на Законот за локална самоуправа 
(чл.22 т.3) општината донесе Стратегија за локален економски развој и 
акционен план за нејзина реализација. Во овие стратешки документи 
определени се приоритетите  и активностите за нивно остварување. 
Финансирањето на истите е предвидено да се врши од сопствениот буџет,
трансфери од централната власт, донации  и задолжувања.

Согласно Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство 
(Сл. весник на РМ бр.7/08), кој бара изработка на претходна студија за потфат,
општинското раководство се обрати до проектот USAID/BEA со барање на 
поддршка во реализирање на пилот проект за користење на овој инструмент
(концесии и јавно приватно партнерство-ЈПП) во финансирањето на проекти од 
Стратегијата за локален економски развој на општината Ѓорче Петров за 
периодот 2007-2009 година. Подршката од USAID/BEA се одобри и нејзината 
испорака е регулирана со договор помеѓу општината Ѓорче Петров, USAID/BEA
и конзорциумот помеѓу Центарот за Економски Анализи и НЕОЛ консалт. Во 
рамките на реализацијата се пристапи кон пилот проект со општината Ѓорче 
Петров со цел  да се процени можноста за примена на Јавно приватно 
партнерство (ЈПП) на општинските проекти. 

Согласно Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, 
со кој се уредуваат модалитетите и се создаваат можности за вклучување на 
приватниот сектор во финансирањето на инфраструктурните проекти и 
давањето на јавните услуги кои, според досегашното искуство кај нас, 
традиционално се вршат од страна на јавниот сектор, потребно е да се изработи 
студија за потфат. Студијата за потфат е потребна за да може јавниот партнер 
врз основа на истата да донесе одлука за отпочнување на јавно приватно 
партнерство. За изработка на студијата за потфат т.е. пред физибилити и 
физибилити студијата се ангажира конзорцумот ЦЕА и НЕОЛ Консалт. 

Овој документ ги опфаќа активностите за спроведената  физибилити студија за 
потфат за јавно приватно партнерство во локалната самоуправа Ѓорче Петров, 
врз основа на која треба да се определи ефективноста на потфатот и ризиците 
поврзани со неговата имплементација, а со цел подобрување на амбиентот за 
развој на деловните можности во локалната заедница и конечно да може да се 
донесе одлука за започнување на јавно приватно партнерство. На овој документ 
му претходеше оценка на потенцијалните проекти за потфат за ЈПП за примена 
на ЈПП на проекти на општината Ѓорче Петров и пред физибилити студија.

Содржината на овој документ се однесува на процесот на селекција на проекти,  
анализа на потребата од нив и поврзаноста со законските надлежности како и 
начинот на учеството на општината во проектот (со имот, буџетски трошоци 
или поддршка на активности што се финансираат од други извори). Овој 
документ опфаќа и длабинска анализа, социо-економски аспекти на општината 
и анализа на ризиците од потфатот, анализа на трошоците и придобивките (cost-
benefit) и анализа на компараторот за јавниот сектор со оценка на вредноста за 
пари и на крај анализа на засегнатите страни.
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Студијата треба да го направи  резултатот од потфатот што е можно повидлив, 
и да го помогне процесот на носење одлуки за ефикасно извршување на јавниот 
интерес и да овозможи транспарентен процес на водење и следење на потфатот.

I. АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕ

Стратешки цели на општината Ѓорче Петров

Согласно Стратегијата за локален економски развој за периодот 2007-2009 
година визијата за општината Ѓорче Петров, како долгорочна стратешка 
определба кон која истата се стреми е:

 Самостојна, 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.

 Водечка и приспособена општина  во користењето 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 и угостителството,
 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 економски развој на општината Ѓорче Петров  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 и

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

Во акциониот план за реализацијата на Стратегијата предвидени се 
четириесетина предлози за проекти во вкупна вредност од 158 милиони евра. За 
поголемиот дел од нив општината нема можност да ги финансира од 
сопствениот буџет. Посебен проблем се проектите кои се однесуваат на 
стратешките цели за привлекување на бизниси и инвестиции, зголемување на 
вработеноста и развој на туризмот. За овие проекти поради отсуство на 
конкретни општински надлежности постои помал интерес за финансирање од 
страна на централната и локалната власт, а ист е случај и со меѓународните 
донатори.
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Ваквата состојба се повеќе ја актуализира потребата за партнерски однос со 
приватните инвеститори за реализирање на развојните потреби на општината. 
Јавниот интерес во областа на образованието, континуираната обука на 
општинскиот кадар и планирање на руралниот развој (во тие рамки и на 
руралниот туризам), како резултат на недостатокот на средства и подзаконски 
решенија,  се запоставува во проекциите на буџетот поради ограничените 
ресурси.

Вклучувањето на приватниот сектор во финансирањето на потребите на јавниот 
сектор е регулирано со Законот за концесии и други видови на јавно приватно 
партнерство. Со Законот  се уредуваат модалитетите за вклучување на 
приватниот сектор во финансирањето на инфраструктурните проекти и 
давањето на јавните услуги кои, според досегашното искуство кај нас, 
традиционално се вршат од страна на јавниот сектор. Пред да се пристапи кон 
одлуката за користењето на приватен партнер се изработува студија за потфат. 
Студијата за потфат е потребна за да може јавниот партнер врз основа на нејзе 
да донесе одлука за отпочнување на јавно приватно партнерство.

Во случајот на општината Ѓорче  Петров утврдувањето на потребата за 
вклучување на приватен партнер помина низ три фази:

 Оценка на потенцијалните проекти за потфат за ЈПП за примена на ЈПП 
на проекти на општината Ѓорче Петров (завршено),

 Изработка на пред физибилити студија за потфат за еден селектиран 
проект (завршено) и

 Изработка на физибилити студија за потфат за еден селектиран проект по 
утврдувањето на можноста за употреба на ЈПП како инструмент во пред 
физибилити студијата (тоа е овој документ).

Методолошки пристап

Во рамките на проектот во делот на анализа на потребите планираните
активности се одвиваа во три фази:

1. Консултации со странскиот консултант за спроведување на физибилити 
студија за потфат за јавно приватно партнерство. 
За реализирање на овој процес на првична проценка на проектите предложени 
од општината Ѓорче Петров, а имајќи предвид дека во Република Македонија 
искуствата со ЈПП се сиромашни, од страна на USAID/BEA, беше ангажиран г-
динот Витолд Гжибовски (Witold Grzybowski) од Полска, екперт за ЈПП. Тој 
престојуваше во Македонија во периодот 16-21 Фебруари 2009 година. 

2. Проценување на потенцијалните проекти за потфат за јавно приватно 
партнерство. 
Предлагањето на проекти се одвиваше на 17 фебруари 2009 година во 
просториите на општината Ѓорче Петров.  Се одржаа две средби, првата со 
Градоначалникот г-дин Сокол Митревски,  а втората со проектниот 
координатор  г-ѓа Снежана Меновска и вработените од општинската 
администрација, г-ѓа Драгица Тодоровска – раководител на сектор за финансии 
и буџет, г-ѓа Васка Трпкова и г-дин Борис Петров – одделение за локален 
економски развој, г-дин Димитар Руменов – сектор урабинизам, г-ѓа Светлана 
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Младеновиќ  и г-дин Драган Серафимовски – членови на советот на општината 
Ѓорче Петров. На состаноците присуствуваа и претставници од USAID/BEA, 
ЦЕА и НЕОЛ консалт.

Со цел собирање на подетални информации за можностите за реализирање на 
проектите на 19 фебруари 2009 се организираше средба со приватниот сектор за 
искажување на нивниот интерес за учество во партнерство со јавниот сектор. 
(Ацо Спиров генерален директор - Euro Balkan Travel, Холандија, Magiel 
Venema- Edutour bv и Ton van Egmond , senior tourism leacturer and consultant, 
NHTV- BREDA University of Applied Sciences.)

3. Спроведување на физибилити студија за потфат за јавно приватно 
партнерство. 
Пред физибилити студијата до општината и USAID/BEA се подготви и достави 
нa 29 април 2009 година. Нацрт физибилити студијата беше доставена на 21 
јуни мај 2009 година и конечната физибилити студија е доставена на 30 јуни 
2009 година.

II. АНАЛИЗА НА РЕШЕНИЈАТА

Предлагање на проектите

На одржаните состаноци за предлагање на проекти за ЈПП се презентираа 
основни иформации за суштината на ЈПП и како да се предлагаат и 
препознаваат проектите за ЈПП. Општинската администрација предложи пет 
проекти за разгледување:

 Детска градинка,
 Ставање во функција на стара училишна зграда во с. Кучково за настава 

во природа,
 Спортски комплекс покрај реката Лепенец,
 Собирање и транспорт на отпад од руралните средини и рециклирање на 

пластичен отпад,
 Дом за стари лица.

Во овој дел мора да напоменеме дека наидовме на потврда за потребата од 
посебни обуки за основите на ЈПП особено за разликата на ЈПП од класичната
јавна набавка во јавниот сектор и слично, што е вообичаено при воведување на 
нови концепти и инструменти во јавниот финансиски менаџмент.

Првична проценка на предложените проекти

Процената на  предложените проекти се одвиваше според пет групи на 
критериуми:

 Проценка на потребата од проектот. (Кои услуги општината сака да ги 
испорачува преку ЈПП? На кого услугите ќе ги испорачува? Кои се 
законските надлежности за овие услуги? Кои се одговорностите согласно 
Законот за локална самоуправа? Дали проектот е дел од стратешки 
документ?)
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 Посветеност на општината? Дали е подготвена да назначи ЈПП проектен 
координатор (вработен во општината)? Постои ли подготвеност на 
Градоначалникот да бара наплата на услугите? Колку пари општината 
троши сега за услугата?

 Ставови на граѓаните за проектот? Направено ли е испитување на 
граѓаните за решенијата од проектот? Кое е мислењето на граѓаните за 
тоа? Што би требало да биде интерес на приватниот сектор? Што би 
можело да биде ризик за проектот?

 Што е целта на ЈПП проектот? Може ли општината да дефинира 
стандарди за испорака на услугите? Квалитет на услугите или нови 
услуги? Пониски трошоци? Поголем опфат на број на корисници?

 Расположиви средства (имот)  на општината? Буџет, земјиште, згради, 
други средства.

Во текот на проценката три проекти отпаднаа, а за два се направија 
дополнителни согледувања.  

2.2.1. Собирање и транспорт на отпад од руралните средини и 
рециклирање на пластичен отпад

Опис: Општината Ѓорче Петров сака да воведе систем на собирање на отпад во 
руралните средини и тоа да го направи со давање концесија на приватен 
партнер. (Закон за локалната самоуправа бр.5/2002, чл.22 т.2 и 4). Идејата за 
проектот може да се прошири на целата територија на општината со тоа што во 
руралните средини отпадот ќе се собира и селектира,  а во градските средини ќе 
се селектира и рециклира. 

Проектот не влезе за понатамошна разработка бидејќи општината веќе има 
ангажирано консултантска куќа за подготовка на план за интегрирано 
управување со отпадот во општината. После усвојувањето на планот ќе се оди 
на изнаоѓање на форми за негово финансирање. Дополнителна причина за 
отпаѓање на оваа проектна идеја беше и фактот што не може да се гарантира 
дека во комуникација со администрацијата на Градот Скопје ќе се успее да се 
добие согласност за трансфер на средствата од уделот од услугите што ќе ги 
врши општината Ѓорче Петров.

2.2.2. Дом за стари лица

Опис: Општината има законска обврска (Закон за локалната самоуправа 
бр.5/2002, чл.22 т.7) да се грижи за старите лица. Изградбата на дом ќе 
овозможи испорака на услуга за дневна грижа на  овие лица. 

Причината за отпаѓање на овој проект е непостоење на општинска локација или 
зграда за влог во ЈПП, а истовремено и непостоење на планирани буџетски 
средства како буџетски расходи за оваа категорија на население  кои би 
побудиле интерес  кај приватниот сектор за инвестирање во проектот.
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2.2.3. Спортски комплекс покрај реката Лепенец

Опис: Општината има законска обврска да се грижи за спортот (Закон за 
локалната самоуправа бр.5/2002, чл.22 т.6). Проектот предвидува изградба на 
спортски комплекс покрај реката Лепенец. Постои  голем интерес на 
приватниот сектор за овој проект. 

Општината се воздржува од негово отпочнување поради тоа што локацијата на 
комплексот е на приватно земјиште. Во овој момент општината не располага со 
буџетски средства за експропријација на земјиштето.
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ПРЕДЛОЖЕНИ  ПРОЕКТИ ЗА ЈПП

2.2.4 Oбезбедување на грижа на деца од предучилишна возраст преку 
операционализација на детска градинка во изградба

Слика 1. Детската градинка во изградба
Опис:  Согласно Законот за локалната самоуправа чл. 22 точка 1 алинеја 7 
општината е надлежна за социјална заштита на децата – детски градинки 
(сопственост, финансирање, инвестиции и одржување).

Во тек е изградба на клон на Јавната општинска установа за деца-детска 
градинка „Росица“ (во натамошниот текст „Росица“) од страна на централната 
власт. Изградбата е до фаза на набавка на потребна опрема за одвивање на 
дејноста. Идејата на проектот е со реорганизирање на блок дотациите од 
централната власт и надоместокот од родителите да се обезбедат сигурни 
приливи на средства за потенцијалниот приватен партнер кој би можел да ја 
спроведува дејноста.

Во разговорите со потенцијален приватен партнер (сопственици на приватна 
градинка кои работат во дејноста седум години и имаат искажано интерес 
повеќе пати со иницијативи пред централната власт но без успех) посебно беа 
потенцирани ризиците од нејасните законски решенија при вработување за 
потребите на проектот, од нејаснотиите со флексибилноста на општината и 
јавниот објект градинка да управуваат со средствата од блок дотациите и од 
ефикасната наплата на надоместоците од родителите. 

Сегашната состојба со „Росица“ е дека дејноста се одвива во три објекта. 
Проектираниот капацитет на „Росица“ со трите објекти е 445 деца со 
целодневен престој распоредени во 28 воспитни групи од кои 11 групи деца од 
најрана предучилишна возраст од 8 месеци до 2 години и 17 групи на деца од 
постара предучилишна возраст од 2 години до поаѓање на училиште. 

На следнава табела се илустрирани основни информации за трите објекти од 
„Росица“ како и за објектот во изградба.
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Табела 1. Основни информации за објектите од градинката „Росица“

Калинка Детелинка Кокиче Објект во 
изградба

Тип на градба Тврда Тврда Монтажен Тврда 
Нето корисна 
површина во 2m

1222 1290 653 1400

Дворна површина 
2m

1918 5100 4780 2500

Капацитет – деца 160 180 105 1501

Вработени -
воспитувачи

7 7 4 НА

Вработени -
негувателки

12 14 7 НА

Административно-
технички персонал

22 7 4 НА

Греење Парно 
греење со 
екстра лесно 
масло ЕЛ

Парно 
греење со 
екстра лесно 
масло ЕЛ

Парно 
греење со 
екстра лесно 
масло ЕЛ

Парно 
греење со 
екстра лесно 
масло ЕЛ

Проектот предвидува преку некој модел на ЈПП приватниот партнер да 
инвестира во завршување на новиот објект до операционализација и да оперира 
во дејноста за редовен надомест од страна на општината.

2.2.5 Тренинг центар за македонската туристичка и хотелска 
индустрија, (реновирање на училишна зграда во с. Кучково за 
настава во природа)

Слика 2. Старата училишна зграда во с. Кучково.

                                               
1 Влегува и група на 25 деца со посебни потреби.
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Опис. Согласно Законот за локалната самоуправа чл. 22 т.3 општината е 
надлежна за планирање на локалниот економски развој, водење на локална 
економска политика и промовирање на партнерства. Во овие рамки општината 
има утврдено приоритети за поддршка на  руралниот развој (40 % од 
населението живее во рурални средини). Проектот предвидува  формирање на 
Тренинг центар за македонската туристичка и хотелска индустрија. Проектот 
претставува модифицирање на првиот предлог проект за  реновирање на 
училишната зграда во с.Кучково за настава во природа. Промената настана по 
искажaниот интерес на приватната фирма EDOTOUR од Холандија за 
инвестирање во тренинг центар.  

Предлог проектот ќе има  директно влијание на руралниот развој преку 
креирање на работни места, обезбедување на приходи за населението во с. 
Кучково и зголемени приходи за општинскиот буџет. Индиректно проектот ќе 
влијае на зголемиот број на посетители на општината, зголемено присуство  на 
мали и средни претпријатија во општината и трансфер на знаења од развиените 
земји. 

Интересот на приватниот партнер се фокусира на зголемената потреба  за 
најсовремени обуки за работници и менаџери  од туризмот и хотелиерството. 
Инвеститорот сака да излезе во пресрет на оваа потреба со формирање на 
тренинг центар со следниот спектар на услуги: 

 Најсовремени обуки за вработени во туризмот и хотелиерството,  
студентите на факултетите за туризам и средното ниво на менаџмент во 
МСП,

 Одржување на конференции, прослави  и други настани,
 Планирање и водење на рурален туризам,
 Организирање на настава во природа за ученици од Скопје,
 Организирање на обуки за општинската администрација, 
 Организирање на обуки за обучувачи,
 Обуки за МСП ( мали и средни претпријатија).

Накратко, цел на прoектот е да се креира нова институција со  нови услуги за 
нови корисници во општината Ѓорче Петров, Градот Скопје и Република 
Македонија. За реализирање на проектот  општината планира да вложи  имот на 
користење (зграда и земјиште во с. Кучково) и прифаќа обврска за годишно 
користење  на услугите на Тренинг центарот за свои потреби (обука на 
општинската администрација и партиципација во услугите за децата од 
општината за наставата во природа). Прелиминарен предлог е проектот  да се 
реализира со договор за концесија. 

Избор на проектот за изработка на физибилити студија

Општина Ѓорче Петров во изборот на било кој од овие два проекти се водеше од 
принципот на поширок социо-економски ефект врз општината од двата проекти, 
а кои се типични за двата проекти. Во секој случај како помош во изборот од 
страна на конзорциумот им се понуди следниов алгоритам кој понатаму може 
да се развива и чиј нацрт е презентиран во следнава табела.
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Табела 2. Фактори кои влијаат на поволноста за ЈПП.

Тренинг центар Градинка 
Јасно дефинирани 
приливи на приходи
Ризици кои се 
карактеристични за 
проектот
Брзина на 
имплементација
Јасна цел на проектот
Политички ризици
Ризици по приходите
Постои интерес од 
приватен сектор
Вкупно поени:
Со едноставно пополнување на поени од 1 до 10 во двете колони и со споредба 
на вкупните збирови во двете колони може да се помогне во донесување на 
одлуката. 

Пред изборот на проект за физибилити студија се организира состанок со 
претставници на општината Ѓорче Петров, USAID/BEA, ЦЕА и НЕОЛ Консалт. 
На состанокот се разгледа првичната процена на предложените проекти и се 
понуди гореспоменатиот алгоритам за избор на пилот проект.

Општината Ѓорче Петров по состанокот се одлучи за проектот за формирање на 
тренинг центар за македонската туристичка и хотелиерска индустрија. Од 
општината не беа презентирани информации за начинот на избор на овој проект 
за изработка на пред-физибилити и физибилити студија.

Цели на студијата за потфатот за избраниот проект од страна 
на општината

Во процесот на подготовка на студијата за потфат се реализираат следниве цели
(согласно стратешките документи):

 Дефинирање на ефективноста на потфатот за јавно приватно партнерство 
што би ја имал истиот во однос на буџетот на локалната самоуправа, 
давајќи доволно информации за оправданоста на прифаќањето или 
одбивањето на предложениот потфат за исполнување на јавната 
функција,

 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,

 Градење капацитети кај локалните власти (градоначалник, раководители 
и вработени во секторот за локален економски развој и финансии и 
буџет) за успешно спроведување на студии за потфат за јавно приватно 
партнерство, како и подигнување на свеста за предностите и ризиците на 
јавно приватното партнерство како алтернативен начин на финансирање 
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на капиталните проекти на локалната самоуправа со кои се подобруваат 
услугите за граѓаните.

Во секој случај оваа студија, од аспект на ЈПП поволност, треба да даде одговор 
на прашањето за тоа дали овој проект е:

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

 Дали се врши трансфер на соодветните ризици кон приватниот партнер
кој е најсоодветен за управување со тие ризици,

 Дали овој проект носи соодветна вредност за пари-ВзП т.е. треба да се 
утврди дали со ЈПП овој проект ќе носи ВзП споредено со тоа кога овој 
проект би го спровела самата општина. 

Придонес на проектот кон политиката на ЛЕР во Ѓорче Петров 
– идентификација на јавната дејност за ЈПП

Придонесот на проектот се однесува на  остварување на законските 
надлежности во однос на локалниот економски развој и образованието. 

А) Во однос на локалниот економски развој проектот ќе придонесе во 
остварувањето на стратешките цели и тоа:

1. Привлекување нови бизниси и инвестиции. Проектот предвидува 
започнување на релативно нов бизнис не само во ошштината туку и во
Република Македонија. Се работи за едукација и обуки кои сега не се 
испорачуваат во други институции. Новините се однесуваат на видот на 
услугите, тренинг програмите и корисниците на услугите.

Услугите се групирани во следните групи:

- Најсовремени обуки за вработени во туризмот и хотелиерството2,  студентите 
на факултетите за туризам и средното ниво на менаџмент во МСП. Типот на 
обуки се кратки семинари, предавања и практични вежби. Овој вид на услуги ќе 
се однесува на 20-тина професии од туризмот и хотелиерството. Новината е што 
обуките ќе ги опфаќаат само вработените лица и целта на обуките ќе биде нивно 
усовршување за зголемување на конкурентноста на македонските компании.
Ова се професии кои можат да се извршуваат и со средна стручна спрема.
Учеството на оваа категорија на население во Ѓорче Петров и Скопје е околу 
60% од вкупното работоспособно население). Вкупен број на вработени во 
хотели и ресторани во РМ е 17.486 (Извор: Завод за Статистика, Анкета на 
работна сила 2007 , табела 8 стр.30).
За потребите на студијата планиран e опфат на 1000 вработени ( 8,5% од 
вкупниот број вработени во РМ-17486 ) во туризмот и хотелиерството или 1000 
учесници на понудените семинари (некој од  учесниците  можеби ќе  посетат и 
повеќе од еден семинат). Тоа би значело дека во текот на една година би се 
одржале 50 вакви семинари ( еден дводневен семинар неделно) со по 20 
ученика. 

                                               
2 Подетално објаснување за видот на обуката и видовите на професиите добивме од интервјуто 
со потенцијалниот приватен партнер.
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За испорака на оваа услуга покрај адаптацијата на постојниот објект на 
училиштето потребно е дополнително да се изградат и сместувачки капацитети
за возрасни.
Постојниот проект за реконструкција предвидува адаптација на постојниот 
простор во спални за деца (со  6, 8 и 24 легла) .Овој простор не би бил соодветен 
стандард за возрасни луѓе.
-Одржување на конференции, прослави  и други настани, општините во Скопје 
со тоа и Ѓорче Петров одржуваат свои прослави и конференции. Оваа услуга 
треба да излезе во пресрет на потребата за понуда на простор и кетеринг за 
поголем број на гости кои би сакале да направат прослава надвор од Скопје во 
природа, а притоа да не се патува на големо растојание. 
За потребите на студијата се предвидува дека општината ќе го користи тренинг 
центарот 3-4 пати годишно ( за денот на општината, почеток на школската 
година, ликовната колонија и новогодишните коктели). На овие настани се 
предвидуваат по 100 учесници и за нив да се обезбеди соодветна услуга.
- Планирање и водење на рурален туризам, Оваа услуга ќе овозможи планирање 
на руралниот развој и руралниот туризам на територијата на општина Ѓорче 
Петров. Таа ќе содржи подготвување на плански документи но истовремено и 
активности за носење на домашни и странски туристи за посета на културно-
историските и религиозните објекти и локалитети. 
Согласно Законот за локалната самоуправа, Општината  го планира и води и 
руралниот развој. Во општината Ѓорче Петров околу  40% од населението 
живее во рурални подрачја. Обврска е да се носат плански документи и да се 
дефинира локалната политика за овие рурални подрачја. Овој јавен интерес 
општината ќе го отстапи на Тренинг центарот како специјализирана 
институција за рурален развој и туризам. Цената на оваа услуга  е во висина на 
едногодишна бруто плата на вработен во општинска администрација. Услугите 
што ќе ги добива општината ќе се договараат на годишно ниво.
- Организирање на настава во природа за ученици од Скопје, Оваа услуга 
опфаќа еднодневна и дводневна настава во природа за учениците од основните 
и средните училишта во општината и градот Скопје. Во општината има 3500 
ученици во основните училишта. Изведување на настава во природа како 
обврска е предвидена за 3-то, 4-то, 5-то и 6-то одделение. Тоа значи дека 1750 
ученици ќе ја користат оваа услуга. За потребите на студијата  работено е со
услуга настава во природа која  се состои во тридневен престој во објектот со 
две ноќевања,  а за калкулацијата на приходите и трошоците е земена цената 
што сега се плаќа за патувања во Охрид и изнесува 3.600,оо денари.  Оваа 
услуга може да се испорачува во септември (10 дена), октомври, март, април и 
мај или 130 дена во годината. Бидејќи оваа услуга е тродневна во текот на една
школска година можно е да се направат 43 посети со по 45 деца или 1935 деца. 
Ова е бројот на деца што е замен за калкулација на приходите во кои ќе 
партиципира општината. 
Бидејќи во Скопје има поголем број на ученици,  за нив приватниот партнер ќе 
треба да осмисли поинаква услуга и содржини за поголемо искористување на 
капацитетот во текот на една година
-Организирање на обуки за општинската администрација, Согласно новите
законски решенија секоја општина има обврска да формира одделение за развој 
на човечки ресурси кое има задача да прави годишни планови за потреба од 
обуки за вработените во општинската администрација и следење на 
извршувањето на донесените планови. Општината Ѓорче Петров има 60 
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вработени, а во општините на територија на Град Скопје тој број изнесува околу 
600 вработени. (Извор: Анкета во 2007 год. на НЕОЛ Консалт во постапката 
за подготовка на стратегијата за ЛЕР на Град Скопје). Услугата ќе се 
однесува на понуда на сместувачки и угостителски (кетеринг) услуги и понуда 
на комплет обуки со понуда на тренинг наставен план и програма (курикулум) и 
квалитетни предавачи. Во студијата се предвидува 40-те вработени (државни 
службеници)  во општина Ѓорче Петров еднаш годишно да посетуват обука и 
овие трошоци ќе претставуваат загарантирани приходи за тренинг центарот 
(ТЦ).
-Организирање на обуки за обучувачи, Оваа услуга е предвидена за наставници 
и професори кои би се обучувале за испорака на обуките и надвор од Скопје во 
цела Македонија. Оваа услуга е во рамки на услугата за обука на вработените во 
туризмот и хотелиерството и беше посочена во интервјуто со потенцијалниот 
приватен партнер.
- Организирање на тури за туристи, е услуга која предвидува понуда на 
локалитетите во областа каде се наоѓа ТЦ. Приватниот партнер е заинтересиран 
да носи и туристи за рурален туризам. Во рамки на овие тури Општината, 
согласно досега остварените  посети од странски делегации, може да гарантира 
приходи од 100  посетители-туристи годишно.
-Обуки за МСП (мали и средни претпријатија) Оваа услуга ќе се состои од 
понуда на сместувачки и угостителски (кетеринг) услуги и понуда на тренинг 
курикулум и предавачи во делот на менаџмент и маркетинг на туристичките и 
угостителските компании.

Потребите за финансиски средства за овој проект зависат од одлуката на 
Општината за двете расположиви варијанти:
1. Објектот да се однесува само за настава во природа.
2.Објектот да се однесува и за обука на вработени во туризмот и хотелиерството 
и да се инвестира во изградба на сместувачки капацитети за возрани.

И двете варијанти ќе значат нови инвестиции на територијата на општината 
Ѓорче Петров и подразбираат реновирање и доградба на сместувачки 
капацитети и инвестиции во подготовка на тренинг програми со нивно 
промовирање на македонскиот пазар. 

2. Зголемување на вработеноста. На оваа стратешка цел ќе се влијае директно 
и индиректно. Директно ќе се вработат пет лица во тренинг центарот за 
обезбедување на испорака на редовните услуги. Индиректното влијание на 
вработувањето ќе биде преку ангажирањето на други фирми за реализирање на 
услугите (транспорт, туристички агенции, консалтинг и тренинг организации, 
прехранбени фирми, рурален туризам и сл) 

3. Развојот на туризмот и угостителството. Ова стратешка цел ќе се остварува 
преку подобрување на стандардот и квалитетот на понудените услуги на 
туристичките организации, зголемениот прилив на туристи како резултат на 
промотивните активности на тренинг центарот и зголемен број на посетители на 
Општината, а особено во руралниот дел на с. Кучково. Општината треба да 
размисли и за посебна студија за развој на с. Кучково во насока на потенцијал за 
сместувачки капацитети, инфраструктура и други потреби на потенцијални 
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посетители за да може да се оптимизира синергијата од овој проект со старата 
општинска зграда.

Б) Во однос на образованието  во тек е процесот на пренесување на
надлежностите на општината. Изнаоѓањето на средства за вложувања во 
училиштата е сеуште обврска на централната власт (блок дотации и капитални 
вложувања).

Проектот има за цел да им помогне на учениците од основните училишта од 
Ѓорче Петров  преку настава во природа подбро да ја запознаат својата општина 
и нејзините потенцијали.  Придонесот на проектот е Општината да влијае на 
подобрување на условите за организирање на настава во природа и воведување 
на своите граѓани од најмала возраст во расположивите потенцијали за развој на 
општината. 

Административниот капацитет и потенцијалната корист на 
партнерите (општината, приватниот партнер и граѓаните)

За спроведување на постапката за евентуално 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 при ЈПП би се однесувала на следново:
 Општината располага со објект (стара училишна зграда во с. Кучково) 

кој треба да се реновира и одржува. Со проектот ќе се обезбеди 
префрлање на ризикот и трошоците за одржување на објектот на 
приватниот партнер,

 Општината има обврска за подобрување на условите за учениците од 
основните училишта на нејзината територија (Закон за локална 
самоуправа чл.22 т.8 ). Еден сегмент од оваа надлежност е и наставата во 
природа која се обезбедува за учениците од 3-то,4-то,5-то и 6-то 
одделение. Општината ќе има свој објект каде тоа ќе може да се 
изведува,

 Обврската за континуирана обука на општинскиот кадар ќе се извршува 
организирано и на едно место,

 Организирањето на општински настани ќе биде извршувано на 
систематски и професионален начин,

 Планирањето на руралниот развој и поттикнувањето на руралниот 
туризам ќе се извршува од професионални и добро обучени лица.

Користа за приватниот партнер би се однесувала на следново:
 Поддршка на бизнис идејата на приватниот партнер преку

обезбедувањето на објект и простор,
 Соработката со општината може да отвори нови перспективи за 

приватниот партнер и воопшто за приватниот сектор,
 Обезбедување на годишна потреба во приходи преку користење на дел 

од услугите (настава во природа, обука на администрацијата, 
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организирање на настани, водење на руралниот развој) од страна на 
општината.

Граѓаните од овој проект треба да очекуваат:
 Подобрување на квалитетот на живот,
 Воведување на иновативен инструмент за остварување на 

стратешките цели на општината Ѓорче Петров, 
 Развој на капацитетот на вработените во туристичките и 

хотелиерските организации, 
 Зголемен прилив на посетители и туристи во општината и како 

резултат на тоа зголемување на продажбата и приходот на фирмите од 
приватниот сектор на територијата на општината како и зголемен 
приход во општинскиот буџет (индиректно преку трансфери од ДДВ и
персонален данок, а директно преку данок на имот, данок со промет на 
недвижности, комунални и административни такси),

 Подобрување на условите за изведување на наставата во природа за 
своите деца, подобар квалитет и пониски трошоци на сместувањето на 
учениците,

 Зголемување на инструментите за презентација и искористување на 
развојните потенцијали пред најмладите (учениците), граѓаните и 
странските посетители.

Дополнителни 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.

Дефиниција на јавната услуга, аутпутот и индикаторите на 
успешноста на проектот

Јавните услуги ќе се однесуваат на јавната дејност образование т.е. настава во 
природа, обуки на општинската администрација и остварување на локален 
економски развој:

 Реновирање, адаптација, доградба и одржување на старата училишна 
зграда во с. Кучково. Приватниот партнер (при ЈПП) ќе обезбеди 
финансиски средства од 575.061 во варијанта 1 и 765.061 евра во 
варијанта 2 (реновирање и адаптација, подготовка на тренинг програми 
и опрема за нивно испорачување, оспособување на менаџментот и 
одржување  на тренинг центарот-уредување на просторот внатре и 
надвор и изградба на сместувачки капацитети за возрасни),

 Обезбедување на настава во природа за 1750 ученици од основните 
училишта во општината Ѓорче Петров. Цената по ученик е оценета на
603 евра. Донациите што ќе ги дава Општината во износ од 10 евра по 
ученик ќе завршуваат во објект на територијата на Општината и дел од 
него ќе се врати во општинскиот буџет. Средствата за оваа намена се 
обезбедуваат од ставката дополнителни образовни програми во буџетот 
на Општината. Во 2008 година во оваа ставка се планирани 100.000
денари од општинскиот буџет, а во делот на самофинансирање во 

                                               
3 Оценките на средствата се направени со консултација на досегашната пракса во општината, 
нејзиниот буџет и пазарните движења за исти или слични активности.
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основните училишта реализирани се 2,7 милиони денари (скоро 45.000 
евра) . Разликата во цената од 50 евра ( разлика помеѓу продажната цена 
и донацијата од општината) ќе ја плаќаат учениците.

 Организирање на минимум три настани и конференции со  над 100 
учесници за потребите на општината (Ликовната колонија, прослава на 
денот на општината и Новогодишна прослава). Трошоците од околу 
1.000 евра по настан би се плаќале на Тренинг центарот, а дел од нив би 
завршиле повторно назад во општинската каса. Општината овие средства 
ги планира на годишно ниво според програмите за реализирање на овие 
настани,

 Обука на 40 вработени од Општината за градење на капацитетот за 
водење на општинската администрација. Трошоците за организирање на 
ваков вид на обука се оценети на околу 200 евра по учесник. Општината 
сега има 60 вработени од кои 40 се државни службеници и се опфатени 
со годишните програми за обука. За 2009 година Општината има 
издвоено 100.000 денари за обука и уште толку се предвидени од 
Агенцијата за државни службеници. Дополнителни средства од 200.000 
се планирани под ставката 425790 други образовни услуги,

 Планирањето на руралниот развој и привлекувањето на туристи бара 
ангажирање на човечки кадар. Општината за оваа јавна услуга би 
планирала  околу 5.000 евра на годишно ниво како дел од буџетот за 
активности поврзани со локалниот економски развој.

Табела 3, Оценка на клучни индикатори за мерење на перформанси при евентуално ЈПП
Цел Акција Клучни индикатори за 

мерење на 
перформанси

Опис 

1 Локален 
економски 
развој

1. Испорака на тренинг обуки 
за туризам и угостителство 

2. Организирање на настани и 
конференции за потребите 
на скопските општини

3. Организирање на обуки за 
МСП во областа менаџмент 
и маркетинг

4. Организирање на 
туристички посети за 
услугите од руралниот 
туризам

1. На 1.000 
учесници

2. 30 настани и 
конференции

3. 50 обуки за МСП
4. 30 туристички 

посети со околу 
300 туристи

Општината има обврска за 
ЛЕР

Но овде има и комерцијален 
удел каде приватниот 
партнер може  да го наплаќа 
надоместокот за извршените 
комерцијални услуги, а по 
потреба, дел од 
надоместокот може да го 
надополнува и општината

2 Образовна 
дејност

1. Испорака на настава во 
природа за ученици од 
територијата на Град Скопје

2. Испорака на курикулуми за 
обука на обучувачи 
(наставници од средни 
училишта и професори на 
факултети)

1. за 3.000 ученици 
од територијата 
на Град Скопје

2. 20 курикулуми за 
обука на 
обучувачи

Општината има обврска за 
основно образование, а Град 
Скопје за средно 
образование

3 Зајакнување 
на 
капацитетите 
на 
општинската 
администраци
ја

1. Организирање на семинари-
работилници за вработените 
од администрацијата на 
скопските општини

1. 50 семинари-
работилници за 
вработените од 
администрацијата 
на скопските 
општини

Општината треба да 
обезбеди ефикасно работење 
на администрацијата
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Заклучок: Перформансите на проектот на годишно ниво се однесуваат на 
следново4:

 Испорака на 50 тренинг обуки за туризам и угостителство на 1.000 
учесници, Цената по учесник е 100 евра за двоневен полн пансион. Во 
цената не се вклучени трошоците за обуката ( материјали и предавчи)

 Организирање на 30 настани и конференции за потребите на скопските 
општини. Цената од 1.000 евра по настан се однесува на обезбедување на 
простор и кетеринг за 100 учесници

 Испорака на настава во природа за 3.000 ученици од територијата на 
Град Скопје. Цената од 60 Евра се однесува за настава во природа со три 
ноќевања и полни пансиони.

 Испорака на 20 курикулуми за обука на обучувачи (наставници од 
средни училишта и професори на факултети). Ова  комерцијална услуга 
би се дефинирала  согласно бизнис целите на приватниот партнер со 
можност да се промовира и помеѓу образовните институции на 
територијата на град Скопје,

 Организирање на 50 семинари-работилници за вработените од 
администрацијата на скопските општини, цената вклучува еден полн 
пансион и трошоци за дводневна обука (материјали и предавачи)

 Организирање на 50 обуки за МСП во областа менаџмент и маркетинг,
 Организирање на 30 туристички посети со околу 500 туристи за услугите 

од руралниот туризам5. Цената од 50 евра се однесува на еднодневен 
излет со ноќевање.

Табела 4. Очекувани годишни приходи од услугите во тренинг центарот-
Варијанта 1

Во табелата за годишни приходи (сите износи се во евра) на Тренинг центарот
се наведени услугите што можат да се испорачуваат согласно капацитетот на 
објектот. Првите три колони се однесуваат на вкупниот годишен приход. 
Следните три колони се однесуваат на учеството на општината Ѓорче Петров во 

                                               
4 Оценката е направена согласно досегашните потреби на Општината, Градот Скопје и 
разговори со потенцијалниот инвеститор.
5 подетален опис на услугите погледни на стр. 18-19 и 21-22

Варијанта 1- Годишни приходи со испорака само на услуги од јавен интерес

Р.б Опис на услуга Ед мерка КоличинаЦена Вкупно КоличинаЦена Вкупно КоличинаЦена Вкупно

1
Организирање на настани и 
конференции- настани 30 1.000 30.000 3 1.000 3.000 27 1.000 27.000

a) Настава во природа за ученици од 
основните училишта во Ѓ.Петров ученици 1.750 60 105.000 1.750 10 17.500 1.750 50 87.500
б) Настава во природа за ученици од 
основните училишта во Скопје ученици 1.250 60 75.000 1.250 60 75.000

3
Обука за вработени во општинската 
администрација вработени 200 200 40.000 40 200 8.000 160 200 32.000

4 Организирање на тури за туристи туристи 300 50 15.000 100 50 5.000 200 50 10.000

5 Услуги за рурален развој вработен 1 5.000 5.000 1 5.000 5.000

Вкупно 270.000 38.500 231.500

2

Вкупно во Евра Учество на општината Ѓ 
Петров

Комерцијална продажба
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користењето на услугите на тренинг центарот. Последните три колони 
покажуваат колкав обем на услуги треба да се пласираат како комерцијална 
продажба од страна на менаџментот на Тренинг центарот-ТЦ. 

Првата варијанта на оставарување на приходи е со испораката само на услуги 
кои се поврзани со јавниот интерес. Тоа значи дека во сите наведени услуги 
општината ќе гарантира  одредена количина на користење на услугите. 

Во оваа варијанта можностите за годишен приход изнесуваат 270.000 евра од 
кои 38.500 Евра за одржување ќе се испорачат на општината Ѓорче Петров, а 
останатите 231.500 евра менаџментот на ТЦ треба да ги оствари преку 
комерцијална продажба.

Табела 5. Очекувани годишни приходи од услугите во тренинг центарот-Варијанта 2

Во оваа варијанта се предвидува ТЦ да испорачува обуки за туризам и 
хотелиерство. Во овие услуги спаѓаат:

 Најсовремени обуки за вработени во туризмот и хотелиерството
 Обука на обучувачи
 Обуки за менаџментот на МСП од туризмот и хотелиерството

Во оваа варијанта покрај  постојаните приходи од општината во износ од 38.500 
евра можно е со поддршка од страна на општината Ѓорче Петров во 
остварувањето на приходите на Тренинг центарот да се вклучи и аплицирање на 
годишните програми на Министерството за економија, Министерството за 
локална самоуправа (Биро за рамномерен регионален развој) и Агенцијата за 
финансирање на земјоделието. 

Имено, во Министерството за економија има две програми на кои може да се 
конкурира со услугите на центарот. Програмата за туризам може да подржи 
обука на најмалку 100 туристички работници (ова значи 10.000 евра можен 
дополнителен приход). Во разговорите во Министерството утврдено е дека  е
можно користење на овие средства за намената обука на кадар. Конкурирањето 
за средствата го врши претпријатието што ќе испрати свои вработени на обука. 

Варијанта 2- Годишни приходи со испорака на услуги од јавен интерес и дополнителни обуки за 
туризам и хотелиерство

Р.б Опис на услуга Ед мерка КоличинаЦена Вкупно КоличинаЦена Вкупно КоличинаЦена Вкупно

1.
Обуки за туристички и хотелиерски 
работници учесници 1.000 100 100.000 1.000 100 100.000

1
Организирање на настани и 
конференции- настани 30 1.000 30.000 3 1.000 3.000 27 1.000 27.000
a) Настава во природа за ученици од 
основните училишта во Г.Петров ученици 1.750 60 105.000 1.750 10 17.500 1.750 50 87.500
б) Настава во природа за ученици од 
основните училишта во Скопје ученици 1.250 60 75.000 1.250 60 75.000

3
Обука за вработени во општинската 
администрација вработени 200 200 40.000 40 200 8.000 160 200 32.000

4 Организирање на тури за туристи туристи 300 50 15.000 100 50 5.000 200 50 10.000
5 Услуги за рурален развој вработен 1 5.000 5.000 1 5.000 5.000

Вкупно 370.000 38.500 331.500

2

Вкупно во Евра Учество на општината Ѓ Комерцијална продажба
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Оваа ставка од програмата е внесена и во Стратегијата за развој на туризмот 
2009-2013 година подготвена од Министерството за економија.
Со Програмата за поддршка на малите и средните претпријатија може да се 
учествува со обука на 50 менаџери на МСП (значи најмалку 5.000 евра 
дополнителни можни приходи). За оваа програма  можно е претпријатијата кои 
ќе ги користат услугите на ТЦ за обука на својот кадар да користат поединечен 
и групен ваучер. Тоа значи да добијат средства самостојно како претпријатие 
или да конкурираат во група со други претпријатија кои исто така ќе пратат 
свои вработени на обука.

Во Агенцијата за финансирање на земјоделието постојат две ставки: промоција 
на рурален туризам – 6.000.000 денари и – Обуки за рурален туризам – 8.000.000 
денари. Тренинг центарот може да конкурира за користење и на овие средства 
за промоција на руралното подрачје каде што е предвидено и обука на 
локалното население за рурален туризам. Според сегашните критериуми за 
користење на средства од оваа програма, а и спред критериумите на рамковната 
програма ИПАРД, ТЦ може да конкурира за користење на овие средства како и 
сите други правни лица.

Понатаму, сакаме да напоменеме дека со Законот за рамномерен регионален 
развој општина Ѓорче Петров може да конкурира за средства за финансирање на 
развој на селото пред Бирото за рамномерен регионален развој (Министерство 
за локална самоуправа) т.е. пред Агенцијата за регионален развој на Скопскиот 
плански регион.

Обем на проектот (како овој проект ги остварува целите на 
ОЃП, со што учествува ОЃП, со што се очекува да учествува 
приватниот партнер, можност за ЈПП)

Обемот на проектот се однесува на реновирање на објектот, формирање на 
тренинг центарот и негово менаџирање во наредните 20 години.  Вложувањата 
што треба да се направат за реализирање на проектот се:

 Реновирање, адаптација и доградба на предавални, апартмани и соби,
 Доградба на спортско рекреативни капацитети,
 Изработка на тренинг курикулуми за обуките,
 Подготовка на понуди за другите услуги на Центарот,
 Одржување и менаџирање на објектот,
 Давање на јавни услуги за настава во природа и обука на 

администрацијата.

Во проектот општината Ѓорче Петров учествува со локацијата, зградата на 
старото училиште во с. Кучково, трошоците за постапката за реализирање на 
ЈПП, гарантирање на користењето на определен годишен обем на услугите на 
центарот од 38.500 Евра (образложени во табелата погоре), трошоци за 
одржување 12.000 евра и прединвестициски трошоци од 10.000 евра.

Приватниот партнер во проектот може да учествува со :



Физибилити студија за јавно приватно партнерство

Финална Верзија 29

 Реновирање, адаптација и доградба на објектот 355.000 евра или 
21.820.017 денари - пресметката е направена по проектантски цени од 
2009 година и се однесува на:

o Градежно занаетски работи и противпожарна заштита  -
                                              17.907.777 денари

o Резервоар за вода -                  172.622 денари
o Електрика -                              1.260.111 денари
o Греење -                                   2.091.976 денари
o Водовод -                                    387.531 денари,

 Опремување на внатрешноста на просторот 36.654 евра (компјутери, 
прожектор, опремување на кујната, спалните и училниците)

 Опремување на просторот надвор од училишната зграда 74.303 Евра        
(игралиште за мал фудбал и кошарка, тенис, детско игралиште и 
хортикултурно уредување) . Во оваа ставка влезено е и оградување на 
плацот во должина од 400м 

 Подготовка на услугите на тренинг центарот-50.000 евра (трошоци за 
пишување на курикулуми и тренинг материјали, трошоци за опрема за 
предавање, трошоци за промоција на услугите на центарот). Овде спаѓаат 
само трошоците за осмислување и дизајнирање на услугите. 
Варијабилните трошоци во текот на реализација на услугите не се 
вклучени во овој износ,

 Раководење со процесот на изградба на тренинг центарот-10.000 евра за 
годината на градење (прединвестициски трошоци). Трошоците за 
тековното раководење на центарот спаѓаат во наредните години следната 
(подолу опишаната и табеларно претставената) ставка,

 Менаџирање и одржување на тренинг центарот 91.500 евра годишно
(види ставка 4 од расходите во табелата што следи).
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Табела 6. Оценети расходи за реновирање, одржување и оперирање со 
тренинг центарот- Варијанта 1

.

Варијанта 1- Годишни расходи со испорака  само на услугите од јавен интерес

Расходи Ед мерка Количина Цена Вкупно

1. Реновирање, адаптација и доградба на објектот 355.000 €

2. Опремување на просторот ( внатре) 36.654 €
Опрема ( компјутер, прожектор, табла и др) 15.000 €
Опремување н кујна по спецификација) 15.250 €
Опремување на училници- школски  клупи парче 30 32 960 €
Опремување на училници- столчиња парче 60 12 720 €
Опремување на училница-табли парче 2 112 224 €
Опремувањ детски спални 4.500 €

3. Опремување на просторот ( надвор) 84.907 €
Игралишта-мал фудабл и кошарка 26.101 €
Тениско игралиште 26.016 €
детско игралиште 5.873 €
Хортикултурно уредување -бекатон 16.313 €
Ограда 10.604 €

3. Раководење и надзор со изградбата на ТЦ 10.000 €
4. Менаџирање и одржување на ТЦ 88.500 €

5 вработени месеци 12 2.000 24.000 €
одржување месеци 12 1.000 12.000 €
амортизација и поврат на инвестиција месеци 12 1.000 12.000 €

варијабилни трошоци % од вкупен приход- 15% 40.500 €
Вкупно 575.061 €

Вкупно во Евра

Во оваа варијанта 1 вкупниот износ на инвестиции изнесува 575.061,00 евра и се 
однесува само за опремување на ТЦ за испорака на услуги кои во себе 
вклучуваат остварување на јавен интерес. Во оваа варијанта доминантна услуга 
е настава во природа и работа со деца. Инвестициите се однесуваат само на 
реновирање и адаптација на просторот. 

Во варијанта 2, инвестицијата изнесува 765.061 евра, која е зголемена за 
изградба на сместувачки капацитети за возрасни и за изработка на тренинг 
програми за вработени во туризмот и хотелиерството во споредба со варијанта 
1. Сегашниот проект предвидува адаптација на три детски спални со 45  
кревети. Овој стандард не е прифатлив за возрасни. Затоа се предвидува 
изградба на нови сместувачки капацитети за возрасни, односно 20 двокреветни 
соби со по 10 м2 простор. Според цените на градба  700 евра м2 ( градежни 
работи + занаетчиски,  но без трошоци за комуналии) тоа би значело 
инвестиција од 140.000 евра. Инестицијата во тренинг програми значи 
изработка на курикулуми за 20 наставни теми и трошоци за промоција на 
обуките.
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Табела 7. Оценети расходи за реновирање, одржување и оперирање со 
тренинг центарот, Варијанта 2

Варијанта 2- Годишни со испорака на услуги од јавен интерес и 
                 дополнителни обуки за туризам и хотелиерство

Расходи Ед мерка Количина Цена Вкупно

1.

Реновирање, адаптација и доградба на 
објектот 355.000 €

2.
Изградба на сместувачки капацитети за 
возрасни ( 20 соби со по 10 м2) м2 200 700 140.000 €

3. Опремување на просторот ( внатре) 36.654 €
Опрема ( компјутер, прожектор, табла и др) 15.000 €
Опремување н кујна по спецификација) 15.250 €
Опремување на училници- школски  клупи парче 30 32 960 €
Опремување на училници- столчиња парче 60 12 720 €
Опремување на училница-табли парче 2 112 224 €
Опремувањ детски спални 4.500 €

4. Опремување на просторот ( надвор) 84.907 €
Игралишта-мал фудабл и кошарка 26.101 €
Тениско игралиште 26.016 €
детско игралиште 5.873 €
Хортикултурно уредување -бекатон 16.313 €
Ограда 10.604 €

5. Раководење и надзор со изградбата на ТЦ 10.000 €
6. Подготовка на услуги за обука за туризам 35.000 €

Пишување на курикулум конс ден 100 200 20.000 €
Тренинг материјали прирачници 20 50 1.000 €
Промоција на услугите 14.000 €

7. Менаџирање и одржување на ТЦ 103.500 €
5 вработени месеци 12 2.000 24.000 €
одржување месеци 12 1.000 12.000 €
амортизација и поврат на инвестиција месеци 12 1.000 12.000 €
варијабилни трошоци % од вкупен приход- 15% 55.500 €

Вкупно 765.061 €

Вкупно во Евра

При дизајнирањето, финансирањето и изградбата на инфраструктурните 
проекти, јавните партнери вообичаено се потпираат на традиционалните модели 
за јавни набавки. Ова значи дека откако еден проект ќе се финализира, со него 
потоа работи и го одржува самата општина, што подразбира дека учеството на 
приватниот партнер престанува по реализацијата на договорот за јавна набавка. 

За разлика од „класичните“ набавки на инфраструктурни проекти и јавни 
услуги,  ЈПП подразбира дека приватниот сектор може да има различно ниво на 
учество во одржувањето, работењето и управувањето, изградбата, развојот и 
финансирањето на инфраструктурата, односно во давањето на јавни услуги. Ова 
значи дека јавните услуги кои традиционално се вршат од страна на јавниот 
партнер, за одреден период на време, се пренесуваат и се вршат од страна на 
приватниот партнер, или пак истиот се вклучува во вршењето на јавните услуги 
од страна на јавниот партнер, најчесто преку изградба и одржување на 
инфраструктурни објекти потребни за давање на јавни услуги, или пак во 
одделни случаи со давање на споредни услуги во функција на јавните услуги, 
односно преку друг вид на соработка, за одредена добивка или корист, односно 
надомест кој го плаќа јавниот партнер.
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ЈПП ќе и овозможи на Општината наместо еднократно капитално издвојување 
за овој проект изградената инфраструктура или користењето на јавните услуги 
да ги плаќа за времетраењето на проектот. Преку користење на однапред 
дефиниран обем на услуги на годишно ниво Општината ќе го помага 
функционирањето на тренинг центарот и минимално ниво на поврат на 
инвестициите на приватниот партнер.

III. СЕЛЕКЦИЈА НА ЈПП ОПЦИЈА 

Од приватниот партнер би се очекувало да ја изврши реконструкцијата на 
старата зграда. Но ќе се очекува и: 

 Зголемена ефикасност (намалени трошоци во проектниот животен 
циклус) бидејќи приватниот партнер ќе биде заинтересиран за смалување 
на трошоците за време на целиот период на операционализација на 
проектот, 

 Побрза имплементација на проектот: со оглед на тоа што реновирањето 
на старата зграда е обврска на приватниот партнер, односно плаќањето 
од страна на јавниот партнер е поврзано со започнувањето на давање на 
јавни услуги, приватниот партнер е мотивиран работите да ги изведе во 
што пократок временски рок,

 Создавање на дополнителни приходи: се очекува приватниот партнер да 
генерира дополнителни приходи од трети субјекти, намалувајќи ги на тој 
начин трошоците и издвојувањата на јавниот партнер, односно на 
крајните корисници на јавните услуги и зголемување на атрактивноста на 
проектот,

 Подобрено управување: со пренесувањето на обврската за давање јавни 
услуги на приватниот партнер, јавниот партнер се јавува повеќе во улога 
на регулатор и се насочува на активности кои се однесуваат на 
планирање, уредување и контрола, наместо секојдневно давање на јавни 
услуги. 

Приоритети на општина Ѓорче Петров и модели на ЈПП

Согласно стратешките документи на општината и од разговорите во општината 
приоритетите на општината со овој проект се:

 Генерирање на приватен капитал,
 Трансфер на ризик кон приватен партнер,
 Проширување на услугите за ЛЕР, 
 Проширување на услугите за образование преку настава во природа,
 Развој на рурален туризам,
 Охрабрување на иновации од страна на приватниот сектор.

За постигнување на целите од стратешките документи и за постигнување на 
приоритетите, на Општината и се достапни следниве основни модели на ЈПП:

Договор за услуги
Договорите за услуги обично се доделуваат за краток временски период – од 
неколку месеци до неколку години. Ваквите договори се склучуваат со цел да се 
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искористат вештините и иновациите на приватниот партнер, како и да се 
постигнат заштеди на трошоците за изведување на определни задачи (вршење 
на јавни услуги) кои често се фокусирани, на пример, на собирање на патарина, 
инсталирање, одржување и читање на водомери, или  одржување на возила и 
други технички системи. ОВОЈ МОДЕЛ НА ЈПП НЕ Е ПОГОДЕН БИДЕЈЌИ 
НАШИОТ ПРОЕКТ Е ПОДОЛГОРОЧЕН, А СЕ ОЧЕКУВА И КАПИТАЛНА 
ИНВЕСТИЦИЈА ОД ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР. 

Менаџерски договор
Со ваквите договори одговорноста за работење со инфраструктурата и 
управувањето се префрла на приватниот сектор. Се работи за релативно 
комплексни договори со цел  поттикнување на ефикасност и технолошки развој, 
како и користење на вештините на приватниот партнер во управувањето со 
инфраструктурни објекти и давањето на јавни услуги. Менаџерските договори 
се краткорочни, но често се склучуваат на подолги периоди од договорите за 
услуги. Плаќањата спрема приватниот партнер може да бидат врз фиксна 
основа или врз стимулирачка основа, при што се исплатуваат премии за 
постигнување определени нивоа на услуги или цели. ОВОЈ МОДЕЛ НА ЈПП НЕ 
Е ПОГОДЕН БИДЕЈЌИ НАШИОТ ПРОЕКТ Е ПОДОЛГОРОЧЕН, РИЗИКОТ 
ОСТАНУВА НА ЈАВНИОТ ПАРТНЕР-ОПШТИНАТА, А СЕ ОЧЕКУВА И 
КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА ОД ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР. ОД ДРУГА 
СТРАНА МОЖЕ ДА БИДЕ ПОГОДЕН ПОРАДИ ТОА ШТО МОЖЕ ДА СЕ 
ОЧЕКУВА ПОГОЛЕМА ЕФИКАСНОСТ ОД ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР ВО 
ЛЕР И ВО ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ПРИРОДА.

Лизинг
Кај овие договори, приватниот партнер своите приходи ги генерира од 
инфраструктурата која е во јавна сопственост, во замена за фиксната отплата на 
ратите за лизинг спрема јавниот партнер и обврската да работи и управува со 
инфраструктурата. Договорот за лизинг се разликува од менаџерскиот договор 
во тоа што тој го префрла ризикот на приватниот партнер, од причина што 
способноста на корисникот на лизингот да остварува добивка е поврзана со 
способноста да ги намали оперативните трошоци за истиот обем на услуги. 

Сличноста на овој договор со менаџерскиот договор е во тоа што одговорноста 
за капиталните подобрувања и проширувања на инфраструктурата останува 
обврска на јавниот партнер, со тоа што во одредени случаи и корисникот на 
лизингот може да биде вклучен во капиталните вложувања, односно во 
финансирањето на подобрувањето и проширувањето на инфраструктурата. 

Инаку, договорите за лизинг, вообичаено, траат пет до петнаесет години и 
истите се соодветни за инфраструктурни проекти кои носат независен приход. 
ОВОЈ МОДЕЛ НА ЈПП НЕ Е ПОГОДЕН БИДЕЈЌИ НАШИОТ ПРОЕКТ Е 
ПОДОЛГОРОЧЕН, А СЕ ОЧЕКУВА И КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА ОД 
ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР. ОД ДРУГА СТРАНА МОЖЕ ДА БИДЕ ПОГОДЕН 
ПОРАДИ ТОА ШТО МОЖЕ ДА СЕ ОЧЕКУВА ПОГОЛЕМА ЕФИКАСНОСТ 
ОД ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР ВО ЛЕР И ВО НАСТАВАТА ВО ПРИРОДА, А 
РИЗИКОТ СЕ ПРЕФРЛА НА ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР.
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Иницијатива за приватно финансирање (Private Finance Initiative-PFI)   
Во рамките на овој модел приватниот партнер е задолжен да ја дизајнира и 
финансира изградбата на одредена инфраструктура и понатаму истата да ja 
администрира, односно одржува за сметка на јавниот партнер, кој истата ја 
користи за давање на јавни услуги, најчесто во областа на образованието, 
здравството, социјалната заштита и сл.

Приватниот партнер, со оглед на тоа што го има дизајнирано 
инфраструктурниот проект и истиот го има изградено, лесно изготвува и 
програма за одржување со проценетите трошоци за времетраење на договорот, 
што севкупно има ефект врз намалувањето на трошоците потребни за 
одржување на инфраструктурниот проект. 

Јавниот партнер му плаќа на приватниот партнер збирна цена за: дизајнот, 
градбата и одржувањето на инфраструктурниот објект, за однапред определен 
период на време. Предноста на ваквиот начин на долгорочно буџетирање, кое го 
опфаќа целиот животен циклус на проектот, се согледува во фактот што 
поголемиот број субјекти од јавниот сектор трошат повеќе пари за одржување 
на инфраструктурни проекти отколку за нивен развој. 

По истекот на времетраењето на договорот, инфраструктурниот објект по 
правило се пренесува во сопственост на јавниот партнер. Од дизајнирањето, 
преку работењето, до предавањето на инфраструктурниот објект во сопственост 
на јавниот партнер, овие договори можат да траат до дваесет и повеќе години.
ОВОЈ МОДЕЛ НА ЈПП Е ПОГОДЕН БИДЕЈЌИ НАШИОТ ПРОЕКТ Е 
ПОДОЛГОРОЧЕН, А СЕ ОЧЕКУВА И КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА ОД 
ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР, СЕ ОЧЕКУВА ПОГОЛЕМА ЕФИКАСНОСТ ОД 
ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР ВО ЛЕР И ВО НАСТАВАТА ВО ПРИРОДА, А И 
РИЗИКОТ СЕ ПРЕФРЛА НА ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР. 

Концесија 
Концесискиот модел е еден од најпознатите и најпрактикувани модели на ЈПП, 
кој го карактеризира непосредната врска помеѓу приватниот партнер 
(концесионерот) и крајните корисници на услугите. Приватниот партнер, иако 
под „контрола“ на јавниот партнер, ги дава јавните услуги и истите ги наплаќа 
од крајните корисници.

Во одредени случаи можно е концесионерот да му плаќа на јавниот партнер 
концесиски надоместок за концесиските права, а во одредени случаи, во 
зависност од концесискиот проект, јавниот партнер може да му плаќа на 
концесионерот одреден надомест како дополнување за ненаплатениот 
надоместок кој концесионерот го наплаќа од крајните корисници.   

Кај концесискиот модел ризикот за вршење на дејноста, односно за давањето на 
јавната услуга, по правило, го сноси концесионерот. 
Концесискиот модел, особено концесијата на градба, најчесто се реализира 
преку т.н. договор за „Дизајн-Градба-Финансирање-Работење-Трансфер“ 
(Design-Build-Finance-Operate-Transfer – DBFOT). За реализација на овој тип 
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договори, од страна на приватниот партнер најчесто се основа правно лице за 
специјална намена (special purpose vehicle - SPV) во кое влог може да имаат 
повеќе субјекти од приватниот сектор, како и самиот јавен партнер. ОВОЈ 
МОДЕЛ НА ЈПП Е ПОГОДЕН БИДЕЈЌИ НАШИОТ ПРОЕКТ Е 
ПОДОЛГОРОЧЕН, А СЕ ОЧЕКУВА И КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА ОД 
ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР, СЕ ОЧЕКУВА ПОГОЛЕМА ЕФИКАСНОСТ ОД 
ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР ВО ЛЕР И ВО НАСТАВАТА ВО ПРИРОДА, А И 
РИЗИКОТ СЕ ПРЕФРЛА НА ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР. ИСТО ТАКА 
ПОКРАЈ ТОА ШТО ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР МОЖЕ ДА ИМА 
КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА НА СВОИТЕ УСЛУГИ ЌЕ МОЖЕ ДА 
НАПЛАТУВА ЗА ЈАВНАТА ДЕЈНОСТ ШТО ЌЕ ЈА ИЗВРШУВА, А И МОЖЕ 
ДА ДОБИВА НАДОМЕСТ ОД ОПШТИНАТА КАКО ДОПОЛНУВАЊЕ ЗА 
НЕНАПЛАТЕНИОТ НАДОМЕСТОК КОЈ КОНЦЕСИОНЕРОТ ГО НАПЛАЌА 
ОД КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ.   

Имајќи ги предвид приоритетите на Општината, сопственоста на 
инфраструктурата, потребата за капитално инвестирање преку реконструкција, 
потребата од превземање на ризик од страна на приватниот партнер и 
времетраењето на договорот произлегува дека можни модели за остварување на 
овој проект преку ЈПП се: 

 Иницијативата за приватно финансирање-ИПФ и 
 Концесијата.  

Во суштина моделот е таков да приватниот партнер ја дизајнира и финансира 
градбата на одреден инфраструктурен објект и истиот понатаму го одржува за 
потребите на јавниот партнер, за одреден надомест кој го плаќа јавниот партнер 
за однапред договорен период на време. Разликата помеѓу концесијата и ИПФ е 
во тоа што кај концесијата приватниот партнер го наплаќа надоместокот од 
крајните корисници, а кај ИПФ општината како партнер ќе го наплаќа 
надоместокот за јавните услуги и ќе го уплатува на приватниот партнер.

Предизвици и ограничувања за моделите на ЈПП за овој проект

Согласно претходната дискусија како погоден модел на ЈПП за овој проект се 
јавуваат ИПФ и концесијата.

Табела 8. Модели на ЈПП и примери на употреба.

Модел на ЈПП Рок Начин на делување Пример

Иницијатива за 
приватно 
финансирање

Долгорочен 
15-25 год

Инвестирање, градба и 
работење, во однос на 
специфицирани услови

Училишта; болници; 
спортски објекти; домови за 
стари лица; други јавни 
објекти за социјални 
потреби

Концесија
Долгорочен
15-35 год.

Инвестирање, 
управување, одржување 
(директна врска со 
наплата од крајните 
корисници)

Нова комунална  
инфраструктура,  патишта, 
аеродроми и сл.
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Иницијативата за приватно финансирање-ИПФ

Преку овој модел постои индиректната поврзаност помеѓу приватниот партнер 
и крајните корисници на јавните услуги: приватниот партнер го управува и 
одржува старото училиште за сметка и во интерес на јавниот партнер. Кај овој 
модел, надоместокот за приватниот партнер не е на товар на крајните 
корисници на јавните услуги, туку истиот го плаќа јавниот партнер. 

Реконструираниот објект и опремата, по истекот на договорот за јавно-приватно 
партнерство, се пренесуваат во сопственост на општината.

Концесија 

Кај моделот на концесија како концедент се јавува општина Ѓорче Петров. Кај 
овој модел наспроти ИПФ, надоместокот за извршените јавни услуги го плаќаат 
крајните корисници, а по потреба, дел од надоместокот може да го надополнува 
и општината. 

Што се однесува до објектот на концесијата, концесионерот е должен на 
концедентот да му го врати, односно пренесе во сопственост објектот на 
концесијата без оглед дали истиот бил целосно или делумно изграден, 
реконструиран, конзервиран, опремен или подобрен од страна на 
концесионерот, под услови и на начин утврдени со договорот за концесија, 
доколку со одлуката за започнување на постапката за доделување на 
концесијата не е поинаку определено. Периодот за којшто се доделува 
концесијата не може да биде подолг од 35 години.

Во Законот за концесии и други видови на ЈПП содржани се одредби за 
следните видови концесии: 

 Концесија на градба: има за предмет изградба на објекти на концесија со 
право на негово управување, користење и одржување, кое се состои од:

o правото на управување, користење и одржување на објектот на 
концесијата без плаќање од страна на концедентот; или

o правото на управување, користење и одржување на објектот на 
концесијата со целосно или делумно плаќање од страна на 
концедентот.

 Концесија на јавни услуги: има за предмет вршење на дејности кои со 
закон се определени како јавни услуги и се состои од:

o правото да се врши јавната услуга без плаќање од страна на 
концедентот; или

o правото да се врши јавната услуга целосно или делумно со 
плаќање од страна на концедентот; и

o правото да се врши јавната услуга вклучувајќи го и управувањето, 
користењето и одржувањето на објектите на концесијата 
неопходни за вршење на јавната услуга.

Концесијата на јавни услуги може да вклучи и изведување на делумна 
реконструкција, конзервација или ремонт на објектите на концесијата во 
случаите кога се налага неопходност од: 
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 довршување на започнатата градба; и
 делумно проширување, делумна реконструкција или ремонт на 

инсталации, постројки или други средства неопходни за вршење на 
концесиската дејност.

Основната разлика кај ИПФ и концесијата е дали крајниот корисник плаќа за 
услугата или надоместокот се плаќа на приватниот партнер од страна на 
општината. 

За нашиот проект, за приватниот партнер е подобро Општината да плаќа 
надомест за услугите што ќе ги пружа тој, додека за Општината не постои 
посебен ризик во овој случај бидејќи за нејзе секако буџетските единки во 
Општината ги собираат тие средства или Општината веќе ги планира 
соодветните средства и расходи за услугите кои ќе ги дава приватниот партнер. 
Од друга страна при концесијата се префрла ризикот од наплата кај 
концесионерот бидејќи надоместокот за извршените јавни услуги го плаќаат 
крајните корисници, а по потреба, дел од надоместокот може да го надополнува 
и општината. 

Анализа на алтернативи за ЈПП преку ИПФ

Пред да поминеме на можните ИПФ форми, ќе ги појасниме карактеристиките
доколку општината сама би го спровела проектот.

Традиционален модел кога општината би го спровела сама целиот проект

При традиционалниот модел реконструкцијата, одржувањето, надзорот, 
квалитетот и давањето на услуги треба да е одговорност на општината. Правно 
формално се уредува тендерска постапка согласно Законот за јавни набавки. 

Ризици: лимитирани финансиски ресурси на општината.
Предност: сопственоста останува на општината, општината во теорија би 
требало да може да генерира капитал со пониска каматна стапка споредено со 
приватниот сектор за реконструкцијата поради понискиот ризик.
Недостаток: градежен ризик од реконструкција (пролонгирање и понизок 
квалитет).

ЈПП модел кога општината реконструира, а потоа 
трансферира одржување и давање на јавна услуга како обврска на 
приватниот партнер

Наједноставен модел на ЈПП е општината да ја изврши реконструкцијата и да 
склучи договор со приватниот партнер за одржување на објектот и давање на 
јавна услуга и оставање на можност за комерцијални услуги исто така. 
Очекувањата се дека преку договорите (согласно теориите за фирми) се 
зголемуваат трансакциските трошоци, но се очекува високо специјализираниот 
приватен партнер да донесе корисност преку намалени трошоци за давање на 
услуги и одржување кои би ги надминале трансакциските трошоци 
(административни и организациони). 
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Во овој модел пред склучување на договорот треба да се утврдат индикаторите 
на успех за приватниот партнер, надзорот и квалитетот на реконструкцијата, 
надзорот и квалитетот на одржувањето и достигнување на целите и квалитетот 
за јавните услуги6.

Релативно големите трансакциски трошоци од договорот може да се надминат 
преку месечни или квартални исплати кон приватниот партнер од страна на 
јавниот партнер. Трансакциските трошоци вклучуваат администрација од 
страна на општината за надзор, мониторинг и евалуација, а за приватниот 
партнер подготовка на интерен систем и известување за одржувањето на 
потребниот квалитет и во одржување и во давање на јавни услуги.

При договореното известување од страна на приватниот партнер и при средбите 
помеѓу партнерите може да се калкулираат и пенали доколку квалитетот и 
таргетите не се постигнати.

Правно формално, општината распишува тендерска постапка за реконструкција, 
а потоа се распишува тендерска постапка за одржување и за давање на јавни 
услуги.

Ризици: можна промена на законската регулатива.
Предност: општината има пониски трошоци поради тоа што одржувањето е 
одговорност на приватниот партнер. Од правен аспект поедноставно е 
споредено со ДФРО.
Недостаток: приватниот партнер може да побара повисоки трошоци за 
одржување доколку утврди дека реконструкцијата не е квалитетна.

Модел на Дизајн-финансирање-реконструкција-оперирање-ДФРО

Овој модел најверојатно е најповолен за општината бидејќи приватниот партнер 
е одговорен за дизајнирањето, реконструкцијата, одржувањето на објектот и 
давањето на јавната услуга. Исплатата од страна на Општината кон приватниот 
партнер се однесува на практично плаќање на кирија/надомест кон приватниот 
партнер кој ќе го реконструира, одржува и оперира објектот и дејноста.

Преку овој модел Општината мора да постигне:
- генерирање на финансиски средства од приватниот сектор за ставање 

во функција на старата зграда преку модел кој е поповолен од 
неизвесното задолжување или издавање на обврзници,

- да ги префрли ризиците од реконструкцијата и квалитетот на 
реконструкцијата и одржувањето кон приватниот партнер,

- да ужива корисност од животниот циклус на проектот/зграда преку 
интегрирање на реконструкцијата и одржувањето.

                                               
6 Вообичаено е да општината развие систем на чек листи, детални шеми за одржување, јасни 
таргети за јавните услуги и слично. Вообичаено е и да има средби квартално или полугодишно 
помеѓу приватниот и јавниот партнер. Треба да се внимава администрирањето на мониторингот 
и евалуацијата да не ги надмине придобивките од тие операции.
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Иако општината веќе има предмер за реконструкција таа може да побара од 
приватниот партнер да понуди и алтернативни решенија/предмер доколку 
партнерот мисли дека со тоа нуди подобар квалитет и пониски трошоци за 
реконструкција.

Давање на правото за организирање на настава во природа е доста амбициозен 
елемент од ЈПП моделот. На овој начин му се дава потполна слобода на 
приватниот партнер на иновативен и поефикасен начин да ги нуди овие услуги. 
Приватниот партнер ќе биде пофлексибилен во остварување на потребите на 
родителите и учениците во понудаа за настава во природа. 

Во случајов недостаток е што сопственоста на зградата не е префрлена од 
централната власт на Општината. Оттука, Општината мора да ја реши 
сопственоста со централната власт пред да оди на тендер. Откако ќе биде 
решена сопственоста можни се три варијанти:

- реконструкција-трансфер-оперирање - РТО (тип на Обединетото 
Кралство) каде сопственоста останува на општината,

- реконструкција-сопственост-оперирање-трансфер - РСОТ, каде 
сопственоста е на приватниот партнер до крајниот рок на договорот 
за ЈПП и тогаш сопственоста се префрла на општината,

- реконструкција-сопственост-оперирање - РСО каде сопственоста е на 
приватниот партнер засекогаш.

Табела 9. Предности и недостатоци на трите варијанти на ЈПП

Варијанта Предности / Недостатоци
РТО Овде приватниот партнер може да генерира финансии и капитал 

при што ги заложува договорените исплати од страна на општината. 
Всушност, се формира специјално институционално партнерство 
каде општината гарантира, приватниот партнер е поддоговорувач, а 
доколку општината сака да го прекине договорот со приватниот 
партнер склучува договор со друг приватен партнер.

Оваа варијанта е поскапа од РСОТ, покомплицирана е, ризикот се 
дели на јавниот и приватниот партнер и приватниот партнер 
сигурно ќе побара повисока цена за услугата.

РСОТ Само формална сопственост на приватниот партнер споредено со 
РТО. Но сепак за приватниот партнер остава простор за заложување 
за генерирање на капитал т.е. полесно да дојде до извори на 
финансирање.

Во овој случај приватниот партнер може да ја вклучи 
амортизацијата како трошок поради сопственоста, па поради тоа ќе 
има пониска даночна основица за данок на добивка, па оттука и 
пониски цени за услугите кон општината.  

Остатокот на вредност од проектот за приватниот партнер овде 
зависи од претпоставките за движењето на пазарот на недвижнини и 
дисконтниот фактор.
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РСО Овде има корист на краток рок бидејќи општината плаќа пониска 
цена за услугата споредено со РСОТ, но на долг рок ја губи 
сопственоста над старата зграда.

Пониската цена7 за услугата која општината треба да ја плаќа 
(кумулативно и дисконтирано во целиот период на договорот) треба 
да е еднаква на дисконтираниот остаток на вредност од последната 
година поради тоа што сопственоста останува на приватниот 
партнер. Во овој случај дали вреди за општината да се откаже од 
сопственоста ако годишно плаќа пониска цена за одржување и 
давање на услуги во вредност на дисконтиран остаток на вредност? 
Ова зависи од дисконтната стапка. Ако дисконтните стапки се 
еднакви за општината и за приватниот партнер тогаш е сеедно дали 
се губи сопственоста, поради тоа што остатокот на вредност е 
еднаков на кумулативните дисконтирани пониски трошоци за 
одржување и за услугата. Ако дисконтната стапка е пониска за 
пониските трошоци кои приватниот партнер ќе ги наплати од 
општината тогаш за општината е подобро да го прифати РСОТ (т.е. 
да ја отстапи сопственоста на приватниот партнер).

Цената за услугата кон општината треба дополнително да е пониска 
бидејќи при кредитирање, приватниот партнер ќе добие пониска 
цена за капиталот бидејќи сопственоста останува негова.  

Табела 10. Карактеристики на варијантите на ЈПП
Варијанта Правен дел Ризик Предност Недостаток 
РТО Сопственост на 

општината

Приватниот 
партнер 
реконструира, 
одржува и дава 
услуги

Советот 
донесува 
одлука

Промена на 
легислативата

За цело време 
зградата е 
сопственост 
на општината 
и се она што 
се вложува во 
нејзе

Поради тоа што 
сопственоста е на 
општината 
атрактивноста за 
приватниот 
партнер може да е 
помала (пониска 
можност за 
генерирање на 
капитал бидејќи 
не може да се 
заложи зградата) 

РСОТ Сопственост на 
приватниот 
партнер и се 
она што се 
вложува во 
зградата

Општината 
организира 
тендер и 

Промена на 
легислативата

Зградата и се 
она што е 
вложено 
станува 
сопственост 
на општината 
по истекот на 
периодот на 
ЈПП 
договорот

Посложена 
постапка која 
може да ја 
пролонгира 
реализацијата на 
проектот

                                               
7 Види анекс. 
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делегира 
настава во 
природа на 
приватниот 
партнер

Општината 
склучува 
договор за 
одржување и 
давање на 
услуги

РСО Сопственост на 
приватниот 
партнер

Општината 
организира 
тендер за 
реконструкција, 
одржување и 
делегира јавна 
дејност настава 
во природа

Треба да се 
внимава за 
клаузули каде 
се забранува 
донирање, 
продажба или 
давање грант на 
зградата до 
истек на 
одреден период 
во нормални 
услови

Промена на 
лигислатива

Атрактивноста 
за приватен 
партнер е 
највисока

Посложена 
постапка која 
може да ја 
пролонгира 
реализацијата на 
проектот

Се намалува 
вредноста на 
општинскиот 
имот

Економија на обем

Во анализата на двете опции за еден или два ЈПП договора и тоа:

- еден ЈПП договор кој би вклучувал реконструкција, одржување и давање 
услуги и
- два ЈПП договора и тоа:

- еден ЈПП договор кој би вклучувал реконструкција и одржување и
- друг ЈПП договор кој би вклучувал давање на услуги.

Треба да се земе во предвид дека типот на ЈПП со еден ЈПП договор обезбедува
економија на обем и поголема флексибилност на приватниот партнер, а и 
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трансакционите трошоци се пониски споредено со опцијата со два ЈПП 
договора. Дополнително, за Општината секако, од административен аспект, е 
поефикасно да оди со еден ЈПП договор отколку со два ЈПП договори.

Можна варијанта

Општината треба да оди со тендер за дизајн, реконструкција, одржување и 
давање на јавни услуги. Приватниот партнер може да остварува и друга 
комерцијална дејност. Периодот да биде 20 години. 

Иако има предмер, на приватниот партнер треба да му се остави простор за 
алтернативна предмер-пресметка (дизајн). 

Иако РСО обезбедува краткорочни предности преку најниски трошоци за 
услугите сепак економската загуба за имотот на општината од оваа временска 
точка кога се уште нема ни 5 години од почетокот на децентрализацијата и кога 
општината нема целосни информации за вредноста на сопствениот имот би 
можела да биде поголема и затоа не ја препорачуваме. 

РТО пак и РСОТ варијантите се доста слични, но сепак оценуваме дека РСОТ 
има повеќе предности. 

Мотивација за приватниот партнер

Според формата, ЈПП може да биде договорно ЈПП или институционално ЈПП:
 Договорно ЈПП, каде што партнерството помеѓу јавниот и приватниот 

сектор се заснова само на договор; и
 Институционално ЈПП, каде што партнерството помеѓу јавниот и 

приватниот сектор се заснова на нивно учество во мешовито правно 
лице.

Договорно ЈПП

Договорното ЈПП подразбира дека истото ќе се имплементира од веќе постојно 
правно лице основано од страна на приватниот партнер, или пак од правно лице 
основано од страна на приватниот партнер специјално за намените утврдени со 
договорот за ЈПП.

Институционално ЈПП

Институционалното ЈПП подразбира основање на ново правно лице од страна 
на јавниот и на приватниот партнер, со цел вршење на јавни услуги. Исто така, 
освен со основање на ново правно лице, институционалното ЈПП може да се 
реализира и на нaчин што приватниот партнер ќе стекне сопственичка контрола 
над веќе постојно основано правно лице (јавно претпријатие или јавна установа) 
од јавниот партнер. 

Институционалното ЈПП подразбира поделба на ризикот во вршењето на 
дејноста, но исто така и право на јавниот партнер на дивиденда во случај на 
остварена добивка од мешовитото правно лице. По истекот на договорот за 
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институционално ЈПП, доколку партнерите не се спогодат да продолжат со 
партнерството, приватниот партнер му го отстапува влогот на јавниот партнер.

Институционалното ЈПП, според Законот, секогаш подразбира соработка во 
форма на заедничко правно лице, основано во согласност со законот.  
Институционалното ЈПП може да се реализира на два начина:

 Јавниот и приватниот партнер основаат ново правно лице (трговско 
друштво или мешовита установа) за вршење на јавните услуги; и

 Приватниот партнер стекнува сопственичка контрола над веќе постојно 
правно лице основано од јавниот партнер.

Вториот начин на реализирање на институционално ЈПП го подразбира 
следното: доколку постојното правно лице е јавно претпријатие, истото 
задолжително треба да се трансформира и организира како трговско друштво, 
односно доколку истото е јавна установа, истата треба да се организира како 
мешовита установа.

При изборот на приватен партнер-соосновач, македонскиот законодавец се 
определил соодветно да се применуваат одредбите на Законот со кои се уредува 
тендерската постапка за реализација на договорно ЈПП. Транспарентноста и 
конкурентноста на постапката при изборот на приватен партнер, подразбира 
дека при доделување на концесија или друг вид на ЈПП на мешовитото правно 
лице не е задолжително да се применуваат одредбите на Законот со кои се 
уредува постапката за доделување на договорите за концесии или други видови 
на ЈПП.   

Од оваа дискусија согласно Законот, поедноставна форма за нашиот проект е 
договорно ЈПП, каде што партнерството помеѓу јавниот и приватниот сектор се 
заснова само на договор каде ќе оперира правно лице основано од страна на 
приватниот партнер

Табела 11. Придобивки за партнерите
Очекуваните придобивки за општината се: Очекувани придобивки за приватниот 

партнер се:
 Генерирање на приватен капитал,
 Трансфер на ризик кон приватен 

партнер,
 Проширување на услугите за ЛЕР, 
 Проширување на услугите за 

образование,
 Развој на рурален туризам,
 Охрабрување на иновации.

 Постојан износ на приходи од 
општината кој ќе покрива и 
разумен профит

 Долготрајна врска со јавниот 
партнер е можност за нови 
проекти
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Табела 12. Разлики помеѓу традиционален начин на финансирање преку 
сопствени средства и реализација преку ЈПП

Традиционален модел ЈПП модел

 Нема можност за капитално 
финансирање на проектот од 
буџетот на општината,

 Постојат потешкотии за
долгорочното задолжување на 
општината.

 Мобилизација на приватен капитал,
 Ист квалитет на услуга во период од 

20 години,
 Финансирање на изградба без 

дефицит и оптоварување на 
општински буџет,

 Заштитен јавен интерес по ризици 
кои се подобро менаџирани од 
приватниот партнер,

 Бесплатна реконструкција,
 Нема доцнење,
 Нема скриени недостатоци (ризикот 

е на приватниот партнер).

Овој проект опфаќа финансирање, дизајн, реконструкција, управување и 
одржување на основното средство-зградата како и давање на јавна услуга и 
можност за комерцијален бизнис за приватниот партнер. Имајќи ја предвид 
претходната дискусија за реализација на проектот може да се оди со 
традиционален модел или со ИПФ модел да се очекува мобилизација на 
приватен капитал. 

Избор на проектен координатор од јавниот партнер

Општината Ѓорче Петров за проектен координатор на овој ЈПП проект ја 
назначи г-ѓа Снежана Меновска, раководител на Одделението за локален 
економски развој. 

IV. ДЛАБИНСКА АНАЛИЗА8

Правно формални аспекти 

Земјиштето и објектот се дефинирани во деталниот план за населеното место с. 
Кучково. За руралните области не се носи ДУП туку детален план поделен во 
зони. Земјиштето и објектот се државни (припаѓаат на Република Македонија) и 
за објектот има поседовен лист (на старото име на училиштето, Св. Кирил и 
Методиј). Во тек е постапка за доделување на објектот на општината Ѓорче 
Петров. Со постојната одлука за доделување на основните училишта на 
општината овој објект не е опфатен. Затоа Општината има поднесено барање за 
добивање на сопственост над оваа зграда и се очекува набрзо и да ù се додели со 
Одлука на Владата.

                                               
8 Овој дел се базира на проектната документација изработена од " Македонија проект " АД
Скопје.
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Локациски услови

Слика 3.Слики од Објектот - Влезна партија и источна фасада

Технички oпис на постоечка состојба 

1. Вовед

Изготвен е проект на постоечката состојба на основно училиште во с. Кучково 
општина Ѓорче Петров - Скопје. Проектот е изготвен врз основа на претходно
направена снимка на објектот и локацијата. Објектот е изведен во 20 - ите 
години од минатиот век. Неговата намена била основно училиште за децата од 
околината. Веќе подолг период не е во употребна функција и нема можност за 
негово користење. Целта на проектот е да се реновира училиштето.

2. Локација

Локацијата се наоѓа во с. Кучково. Проектирана е така што овозможува
соодветен пристап до училиштето и големиот училишен двор. Пристапот до 
истата е преку улица, а главниот влез е на северната страна и преку асфалтирана 
патека овозможено е движење до училиштето. Во рамки на дворот постои 
ракометно игралиште. Максималниот габарит на објектот е со димензии 32.90 / 
20.70 м, a максималната висина изнесува + 9.65 м.

ИСТОЧНА ФАСАДА
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3. Метрички податоци за локацијата

Вкупна површина на локација 6200 м2
Ориентација во правец на подолжна оска север - југ
Кота на приземје 0.00 = 553.85 A. К.

4. Метрички податоци за објектот

Основни висински коти
Подрум - 2.20 м
Приземје 0.00 = 553.85 а.к.
Кат +3.40
Таван +4.28 и + 6.63
Слеме +6.78, +7.80 и 9.65 м

Катни висини
Подрум 2.20 м
Приземје 4.28 и 3.40
Кат 3.23 м

Бруто изградена површина на габарит на приземје 554.66 м2

Нето површина
подрум 105.70 м2
приземје 445.27 м2
кат   63.15 м2

614.12 м2

5 .Ф ун к ци ј а ,  к о н струк ц и ј а ,  о б ли кув а ње

5 .1 . Фун к ци ј а

Објектот е наменет и долго време функционирал како основно училиште. Денес 
не е во состојба да се користи и затоа е неопходно комплетно реновирање.

Училиштето е во форма на буквата "П ". Подолжната страна е поставена на 
исток, едното крило е на југ, а другото на север. Поголем дел од објектот е 
приземен. Во одредени сегменти тој има подрумски простории, а над еден дел 
има кат. Влезот е поставен на осовината на источната фасада и доминира на 
објектот. Преку репрезентативни скали и трем се влегува во училиштето. 
Централно е поставен голем хол природно осветлен од западната страна, од кој 
се влегува во училниците. На јужното крило дограден е нов дел во кој се наоѓа 
уште една училница и канцеларија. Над северниот дел од објектот постои кат. 
Ова крило има помали простории (соби), кои биле наменети за престој на 
наставниците. Во склоп на објектот не постојат санитарни јазли. Тие се 
сместени надвор од објектот, на крајот од дворот на јужната страна.
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5 .2 . Ко н струк ци ј а

Конструкцијата на објектот е од масивен систем формиран од камени носечки
ѕидови д=55 см. Плафонската конструкција, делот од објектот каде постои 
подрум и кат има меѓукатна конструкција формирана од дрвени греди потпрени
на носсечките камени ѕидови. Кровната конструкција е од дрво, комбиниран 
систем формиран од висулки и столици, покриена со керамида. Во северното 
крило каде е сместен катот, скалите кои водат во подрум и на кат се дрвени. 
Скалите за влез во училиштето се бетонски со бетонска ограда. Доградениот дел 
на објектот конструктивно е формиран од армирани бетонски столбови и греди.

5 .3 . Об ли к ува ње ,  ф а са да

Објектот е поставен на возвишување така што доминира со околината. 
Училиштето е централно поставено на локацијата и е пристапно од сите страни.
Кровот е решен како четвороводен, покриен со керамида. Фасадата е 
малтерисана и боена со жолта боја. Влезот е доминантен и нагласен со обло 
формирани скали, трем формиран од столбови и лаци, над кој високо се издига 
лачно завршен тимпанон со венец. Дел од прозорските отвори се лачно 
засведени и нагласени декоративно. Фасадата е нагласена со второстепена 
пластика по хоризонтала и вертикала. Цоклето е изразено со обработка од прано 
терацо.

6. Внатрешна обработка

Ѕидови- Ѕидовите се ѕидани од камен д=55 см, малтерисни со варов малтер и 
боени. Ѕидовите во доградениот дел се од тула д=25 см, малтерисани и боени.
Плафони- Плафоните се од трска поставена на дрвена меѓукатна конструкција, 
малтерисани и боени.
Подови- Подовите кои се наоѓаат на насип се од ПВЦ плочки поставени на 
бетонска подлога. Подовите кои се наоѓаат над подрум и на кат се завршно 
обработени од дрвени талпи поставени на дрвена меѓукатна конструкција.

7. Столарија

Фасадната столарија - прозори се двоструки дрвени прозори застаклени со 
стакло 3 мм, боени со мрсна боја (сина) Влезната врата е двокрилна, изведена од 
масивно дрво и застаклена во горната половина од вратата. Стаклото е 
заштитено со декорирана решетка од ковано железо. Внатрешна столарија -
врати, изведени од масивно дрво (еднокрилни и двокрилни), боени со мрсна 
боја (сина). Касите на вратите се широки колку ѕидот и декорирани исто како и 
крилата.

8. Кровна и покривна конструкција

Кровната конструкција е формирана од дрвени греди, систем на столици и 
висулки, преку кои има дрвени летви на кои се поставени керамидите. Стреите 
на кровот се опшиени со дрвени даски. Одводнувањето на кровната површина е 
решено со хоризонтални и вертикални олуци од поцинкуван лим. Оџаците се 
изведени од полна тула д=12 см. Опшивките на оџаците се од поцинкован лим.
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МИСЛЕЊЕ ЗА СТАБИЛНОСТА НА КОНСТРУКТИВНИОТ СИСТЕМ
на постоечки изведен објект "Основно училиште" с.Кучково Општина Ѓорче 

Петров - Скопје

Постоечкиот објект кој е изграден во 1923 година, а кој служел како училиште 
за месното население во конструктивен смисол е изведен од носиви камени 
ѕидови со д=55 и 60 см. во двата ортогонални правца. Висински е преставен со 
подрумски простории под еден дел од објектот, приземје и кат над еден дел од 
објектот. Меѓукатните конструкции се изведени од дрвени греди и дасчана 
оплата, додека таванската конструкција е изведена како каратаван. Кровната 
конструкција е изведена како дрвени вешалки и столица. Скалите се исто така 
изведени како дрвени. Доградбата која е градена после земјотресот 1963 година, 
е изведена како армирано бетонска скелетна конструкција и исполнета е од 
шупли тулени блокови со д=25 см.

По детален увид на објектот на лице место на ден 29.05.2006 год. констатирано 
е следното:
Камените ѕидови се без видливи, односно големи пукнатини, освен што се 
забележува одвојување на фасадата на пооделни места особено во ќошевите на 
објектот. Дрвените греди на меѓукатната конструкција над подрумот и над катот 
се дотрајани и со мали димензии и поради тоа се приметува нивно угибање и 
голема еластичност на меѓукатната таваница кога се оди по подот. Влезната 
партија во Училиштето односно потпорните ѕидови на скалите се доста 
оштетени и срушени, а исто така е забележано и слегавање на скалишната 
плоча.
Во кровната конструкција е забележано оштетување на поедини носиви дрвени 
елементи, столбови и греди (пукнатини по целата нивна должина).
Надвратниците се изведени некаде со тула а некаде од обичен неармиран бетон 
и е забележано нивно делумно обрушување.

ЗАКЛУЧОК: Конструкцијата на објектот се наоѓа во добро сочувана состојба, 
освен поедини конструктивни елементи и затоа е можна негова понатамошна 
преадаптација и опстојување. Објектот се наоѓа во сеизмичко подрачје со 
интензитет на земјотерес од IX степени по скалата на МСЅ и затоа е потребна 
негова санација, како во поглед на сеизмичката стабилност на објектот, така и 
во однос на прилагодување на конструкцијата на новите архитектонски потреби 
(вметнување на меѓукатни армирано бетонски плочи и др.).

Проектна програма за реновирање и адаптација

Објектот на Основното училиште во с. Кучково кој е изграден во 20 - тите 
години од XX век, веќе подолго време е вон употреба. Состојбата во која се 
наоѓа објектот овозможува негова ревитализација и адаптација. 
Местоположбата, архитектонските и просторните карактеристики на објектот 
овозможуваат негова примена во работен, едукативен карактер, a со минимална 
просторна адаптација.
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1 .  Постоечка состојба

За состојбата во која се наоѓа објектот изработен е проект кој е составен дел на 
проектната програма. Основни параметри за постоечката состојба на објектот 
се:
Постои сообраќаен пристап до објектот. Дворното место е пространо со место 
за ракометно игралиште. Овозможува организација на парковски, спортско -
рекреативни и работни површини во исклучително пријатен амбиент. Објектот 
на училиштето е со атрактивна архитектура, која треба да се смета за сериозно 
културно наследство. При реконструкцијата, адаптацијата на објектот не смее 
да го наруши постоечкиот, основен архитектонски израз на објектот. Просторот 
на постоечкиот објект е создаван како училишен и станбен простор. Во 
училишната зграда, покрај училишните простори, постоеле и станбени простори 
за некогашните учители.

Катноста, големината на постоечкиот објект е:
подрум 105.70 м2 (простор наменет за остави)
приземје 445.30 м2 (училишем простор 382.00 м2 и станбен простор
од 63.30 м2)
кат 63.30 м2 (станбен простор)

Во објектот не постојат инсталации за централно топловодно греење, водоводна 
и канализациона инсталација. Постоечките санитарни јазли се во засебен објект 
во дворот.

2. Функционална намена на реконструираниот објект:

Соодветно наведените параметри на постоечкиот објект, а посебно врз основа 
на местоположбата, амбиентот на локалитетот, архитектонските и просторни 
карактеристики на објектот, се предвидува просторна пренамена на објектот.
Намената на просторите на објектот произлегуваат од компатибилноста на 
основните функции; простории за заедничко работење - колективно становање 
(ноќевање, употреба на санитарии, организација на исхрана; повеќенаменско 
користење на дворните површини).

3. Тренинг  центар 

Организација на функциите и намена на просторите во објектот произлегуваат 
од постоечките капацитети на објектот, посебно на приземниот дел во кој ќе се 
организираат сите основни работни функции за наставата: организација на 
обука; престој (ноќевање) на учесниците и тренерите, исхрана на учесниците и 
персоналот, санитарии.

Анализата на постоечкиот простор, големината и можностите за организација 
на основните намени покажуваат возможност на едновремен престој, работење 
и ноќевање на 60 ученици или 25 возрасни лица.

3.1. Просторот наменет за организирање на обуки (настава и исхрана) се 
предвидува во приземјето на површина од 305 м2, а го сочинува: влезен хол со 
повеќе намени : работни собири, изложби и сл. две училници за трпезарија со 
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кујна (основните оброци се носат подготвени од друго место, се врши нивна 
распределба), санитарни јазли.

3.2. Станбен простор - ноќевање: Ноќевањето ќе се организира во просторот 
на приземјето и катот, а ќе претставува издвоена функционална целина. За 
спални соби во објектот ќе се предвидат пет простории. Санитарните јазли 
(тоалети, умивалници, туш - кабини) ќе се организираат во три простории. 

4. Технички простории и остави 

Во подрумските простори со вкупна површина од околу 100 м2 ќе се 
организираат помошните простории: топлотна станица (котлара) за централна 
подготовка на топла вода, за загревање на просториите на објектот,остава за 
инвентар и опрема за изведување на наставата. 

5. Уредување на дворот 

Пространите дворни површини овозможуваат организација на спортски терени 
(повеќенаменски: ракомет, мал фудбал, кошарка и сл). Површини за настава во 
природа (на отворен простор).

Соодветно укажаните намени да се предвиди соодветна обработка на дворните 
површини и хортикултурното уредување, организација на паркиралишта.

6. Инсталации - системи 

За училишниот комплекс треба да се изградат соодветните инсталации за 
снабдување со вода, електрика и греење, а кои во постоечкиот објект 
непостојат.

Електроинсталациите треба да овозможат осветлување на објектот и дворните 
површини, работа на котларата за греење на објектот, поставување на 
телефонска централа, интернет комуникација. Греењето на објектот да се 
предвиди со централна подготовка на топла вода, котел на течно гориво, 
радијаторски грејни тела. Водоводната инсталација да се изведе во објектот за 
санитарните јазли, кујната и трпезаријата. Противпожарна инсталација и 
хидрантска мрежа за одржување на дворните површини и содржини. Отпадните 
води да се спроведат во септик кој ќе се изгради во рамките на дворното место.

V. СОЦИО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ НА ОПШТИНА 
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Местоположба-Површина
Општина Ѓорче Петров, во однос на својата местоположба, ја зазема северно -
западната страна во скопската котлина, помеѓу реките Вардар и Лепенец, долж 
граничната линија со Р. Србија-Косово, на површина од 67 км2 и надморска 
висина од минимум 260м до максимум 720м.



Физибилити студија за јавно приватно партнерство

Финална Верзија 51

Карактеристична е скопската клима со високи летни температури, а многу 
ниски зимски температури што одговара на континентална клима. Протегањето 
на Ѓорче Петров меѓу две реки, со климатско влијание и од третата р. Треска и 
близината на кањонот Матка е многу битно, бидејќи розата на ветрови што се 
создава од овие струења, дава посебна свежина во летните спарни денови, а 
зиме не дозволува подолго задржување на магливи денови. Од регионално -
геолошки аспект општината се наоѓа во Вардарската геотектонска зона, односно 
во Скопскиот басен.

Ресурси
Општина Ѓорче Петров не располага со големи шумски површини и изнесуваат 
1.010 ха, од кои 578ха се во приватна сопственост, а 432 ха во општествена 
сопственост. Во последните 5 год. најчеста сеча се врши на даб, габер и црн бор. 
Континуирано пошумување на територијата на Општината не се врши. Во текот 
на 2005 год. во соработка со Македонски шуми се изврши пошумување  2 ха  
мешани садници листопадни и зимзелени во атарат на с. Волково.

Земјоделското земјиште во Општината изнесува 4.583 ха, од кои 2.477 ха се во 
приватна сопственост, а 2.106 ха во државна сопственост. Од вкупното 
земјоделско земјиште најголем процент припаѓа на пасиштата (48,48% ) и на 
ниви 45,36%, односно вкупно 93,84%. Во нивите се одгледуваат житни, 
фуражни и индустриски култури, а останатите култури се прикажани во 
следната табела:
Обработливо земјиште Површина во хектари Процентуална 

застапеност
Ниви 2.080,85 45,36%
Градинарски култури 16,89 0,37%
Овошни насади 70,22 1,53%
Лозје 166,79 3,64%
Ливади 28,81 0,62%
Пасишта 2.223,87 48,48%
Вкупно земјоделско 
земјиште       

4.587,00 100 %
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Денес само на мал дел од обработливото земјиште се врши интензивно 
производство. Голем дел од земјоделските површини се напуштени како 
резултат на мигрирање на населението, но и како резултат на неорганизиран 
откуп, скапи репроматеријал, ѓубрива и делови за механизација, како и високата 
и нестабилна цена на нафтата.

Бројот на различни овошки застапени во овоштарството е 29.988 садници. 
Сточарството како земјоделска гранка е развиено во руралниот дел од 
општината. Евидентирани се 7 живинарски фарми со вкупно 13.500 кокошки, 4 
краварски фарми со 116 грла крави и три трла  за овци со вкупно 1.380 овци. 
Ако се направи споредба со податоците од последниот попис 2002 год. кога се 
евидентирани 460 овци, 234 кози, 426 свињи, 5.047 живина, 107 коњи, 31 
магаре, 919 говеда и 488 кошници со пчели, ќе се забележи пораст во овците и 
живината, а опаѓање во грла на говеда и свињи.

Водните ресурси на ниво на општина се 5.899.528 м3 дневно и истите се во 
рамките на вардарскиот слив, односно реките Вардар и Лепенец. Најголеми 
корисници на вода се земјоделието, индустријата и домаќинствата. Од 
испитувања вршени на терен, утврдено е дека индустриските капацитети , како 
што се: Ф-ка Карпош, Адинг и Бетон кои припаѓаат на градежната индустрија и 
А.Д. Алкалоид - Лафома - хемиска индустрија имаат сопствени капацитети за 
водоснабдување преку сопствени бунари.

Население - Демографија
Според пописот од 2002 год. општина Ѓорче Петров има 41.634 жители, со 
11.845 домаќинства и 13.856 станови. Нето станбена густина според последниот 
ГУП е 103 жители на хектар за 1994 год., а планирана густина до 2020 год. е 104 
жители на хектар. Просечно природен прираст е 4,1%0. 

Градскиот градежен реон брои 30.827 жители, додека во руралното подрачје, 
односно во населените места живеат 10.663 жители. Работно способното 
население (од 15 – 64 год.) е 46% од вкупното. Стапката на невработеност е 
26,9%, но загрижувачки е тоа што во рамките на самата стапка на невработеност 
60,7% отпаѓа на возраст од 15-24 год. Долгорочна невработеност во вкупната 
невработеност е со стапка од 73,1%.

Локална економија
На територија на општина Ѓорче Петров постојат и егзистираат неколку 
поголеми фирми и тоа од следните дејности: градежништво, хемиска 
индустрија, текстилно преработувачка и конфекциска, прехрамбена индустрија. 
А.Д. Техносол - Скопје е дел од светска  корпорација, а додека Словин 
ЈУГОКОКТА е откупена од ДРОГА – КОЛИНСКА, Љубљана – Р. Словенија. 
Текстилните конфекции  работат на принципот - ЛОН. Покрај овие има голем 
број на мали и средни претпријатија, занаетчиски дуќани , угостителски објекти, 
филијали на различни банки и др. 

Регистрирани деловни субјекти се 988, но активни се само 424. Ова покажува 
дека функционирањето на регистрираните  фирми во услови на чести промени 
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во законската регулатива, малиот домашен пазар, нефункционирањето на 
правниот систем и тешката наплата на побарувањата е крајно отежнато.
Во општина Ѓорче Петров нема развиен туризам, но има можности за развој на 
истиот. Потребно е поголема соработка со Градот Скопје и туристичките
агенции за ставање на туристички мапи на природните, археолошки и културни 
знаменитости. Постоењето на убава природа, две реки, висока надморска 
височина, коњички клубови, картинг, мото крос патека, како и обработливо 
земјоделско земјиште на кое може да се произведе еколошки здрава храна 
создава одлични можности за развој и на руралниот туризам .

Најголема пречка во ова е непостоењето на фекална канализациона мрежа, 
недовршениот водоснабдителен систем во руралното подрачје, како и 
недоразвиената патна мрежа. Сите овие се огромни инфраструктурни објекти за 
кои се потребни огромни финансиски средства, но без кои нема развој. Од сето 
горе кажано јасно се гледаат разликите меѓу урбаниот и руралниот дел од 
Општината.

Политиката што ја води општина Ѓорче Петров е да се инвестира, колку е 
можно повеќе во руралниот дел, како би се намалила разликата меѓу едните и 
другите и како би била целата територија на Општината убаво место за живеење 
со можност за економски просперитет и егзистенција на населението.

Јавни објекти (образование, социјална заштита и др.)
Во општина Ѓорче Петров функционираат 6 основни училишта со 3500 
ученици, едно средно училиште -  Гимназија со насочено текстилно училиште. 
Исто така постои и една детска градинка со три клона и еден клон во изградба.

Општината со  децентрализацијата ги превзема основните училишта во своја 
надлежност во многу тешка, материјална и финансиска состојба. Зградите на 
училиштата се постари од 30-40 години и се во многу руинирана состојба на 
санитарните јазли, на дрвенаријата, на парната инсталација, крововите и слично.
Понатаму, во општината постои и Поликлиника на Здравствениот дом на Град 
Скопје, како и Геронтолошки завод - геријатрија. Во општина Ѓорче Петров 
постојат и гробишта со капела, кои се пристојно уредени. Но, мора да се 
напомене дека во овој дел треба уште да се вложува во доизградба на патиштата 
до и низ самите гробишта.

Што се однесува до културните активности, во Општината функционира, веќе 
60 години, КУД Глигор Прличев, кој анимира околу 300 членови, млади лица до 
18 години. Ова друштво редовно настапува на меѓународни манифестации и 
фестивали на народни песни и игри низ целиот свет, а со тоа и е еден од 
амбасадорите на културата и обичаите од Македонија. Најголем проблем е тоа 
што општината нема Културен дом или друг објект на културата каде би 
работело ова Друштво.

Во спортот пак, слободно можеме да кажеме дека  општината Ѓорче Петров е 
вистински расадник на млади таленти во сите спортови. Активни спортски 
друштва со истакнати резултати како на републичко, така и на меѓународно 
ниво се: женскиот ракометен клуб КОМЕТАЛ - Ѓорче Петров, ФК „Македонија 
- Ѓорче Петров“, карате клубот „Ѓорче Петров“, Кајакарски клуб на диви води 
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ЛАСТА, тениски клуб „Ѓорче Петров“, спортско друштво ПАРТИЗАН. Покрај 
клубови, Општината има и врвни спортисти - поединци кои имаат освојувано 
високи пласмани на меѓународно ниво во бокс и боречки вештини. Во 
општината функционира со години и првото спелеолошко друштво ПЕОНИ. 
Функционираат и два коњички клуба, како и картинг - клуб. За општина Ѓорче 
Петров карактеристично е тоа што постои можеби и единствена во Р. 
Македонија мотокрос патека, и на неа се одвиваат меѓународни натпревари во 
мото крос.

Администрација (вработени, потреби за обуки и слично)
Општината  Ѓорче Петров има 60 вработени од кои 40 се државни службеници.  
Распределени се во четири сектори: Финансии и буџет; Правно нормативен; 
Урбанизам и комуналии; и Локален економски развој. Од 2008 година воведена  
е пракса за  изработка и усвојување на годишна програма за обука на 
вработените во општинската администрација. Оваа активност е подржана од 
Агенцијата за државни службеници ( АДС) на Република Македонија. Во 
Програмата за 2009 година планирани се три генерички обуки (Извор: Годишен 
План за обуки на општината Ѓорче Петров во 2009 година) (менаџмент со 
човечки ресурси) и 19 специјализирани обуки (урбанизам, инспекторат и 
локален економски развој). Во овие обуки не влегуваат понудените обуки од 
донаторите. 

За реализирање на обуките во општинскиот буџетот за 2009 година планирани 
се вкупно 300.000 ден. Кон овие средства треба да се додадат и средствата на 
Агенцијата за државни службеници во износ од 100.000 денари. Ова значи дека 
во 2009 година треба да се организираат  обуки за 22 вработени во општинската 
администрација и за тоа се издвоени алоцирани 400.000 денари.( 300.000 од 
општината и 100.000 од АДС)

Со воведување на системот на планирање на годишните потреби за обука и 
следење на нивната реализација се повеќе се зголемува бројот на опфатност на 
администрацијата.

Селото Кучково
Селото  Кучково според Пописот од 2002 година брои 138 жители, со 50 
домаќинства и 165 станови. Поголемиот број на станови се должи на бројот на 
викендички кои се изградени поради атрактивноста на локацијата и 
потенцијалите за туризам. Населението се занимава со земјоделие и сточарство. 
Еден дел од населението работи во општината Ѓорче Петров и Градот Скопје. 

Објектот на старото училиште е оддалечено 5 км од центарот на општината 
Ѓорче Петров и 13 км од центарот на градот Скопје. Постојат два пристапи до 
заобиколницата но само преку с. Волково. 

Во областа нема  индустриски капацитети и околината не е загадена (еколошки 
чиста). Целиот реон има голем потенцијал за рурален туризам. Постојат 
поголем број на религиозни објекти: цркви и три манастири од кои е најпознат 
Св. Ѓорѓија кој располага и со сместувачки капацитети.
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И покрај малиот број на жители во селото функционира Месна заедница која 
може да претставува  добра институционална подршка за спроведување на 
активности за руралниот развој и туризам на оваа подрачје.

Коментар: Подетални информации за профилот на општината Ѓорче Петров 
(земјоделски, индустриски, туристички и културно историски потенцијали, 
субјекти на економскиот развој, институции за  спортски и културно забавен 
живот)   се наоѓаат во Монографијата издадена во 2007 година.

Споредбени податоци  на општина Ѓорче Петров со Скопје и Македонија

Во оваа секција ќе презентираме неколку споредбени податоци на Ѓорче Петров 
со Скопје и Македонија.

Табела 13 Демографија  во Ѓорче Петров

Табела 14. БДП по жител, пораст на БДП, Демографија

БДП 
по 
жител 
по 
ПКМ 
во евра 
2002

Приходи 
по жител 
(персонале
н данок на 
доход) во 
денари 
2006

Просечен 
тригодише
н раст на 
БДП 
2002/1998

Стапка 
на 
невработ
еност 
2002

Стапка 
на 
вработен
ост 2002

Приро
ден 
прирас
т 2005

Индекс 
на 
стареење 
2002

Миграции 
(на 1000 
жители) 
2003/04/05

Завршен
и 
студенти 
2005 на 
1000 
жители 
2002

Ѓорче 
Петров

       
1.504 

5952 12,0 26,9 46,0 0,3 0,6 2,7 4,9

Македон
ија

       
5.207 

4011 4,1 38,1 34,1 0,4 0,5 -0,1 5,0

Скопски 
плански 
регион

       
9.093 

      7.362 6,9 30,4 39,1 0,4 0,5 0,0 6,2

Попис на 
население 
1994

Население 
до 15 
години 
1994

Население 
над 65 
години 
1994

Македонци 
(попис 
1994)

Албанци 
(попис 
1994)

Други 
(попис 
1994)

Домаќинства 
(попис 1994)

Земјоделски 
домаќинства 
(попис 
1994)

Македонија
1.945.932 483.437 141.010 1.295.964 441.230 208.739 501.963 178.087

Скопје 444.760 97.778 35.790 324.964 57.986 61.810 124.765 8.457
Ѓорче 
Петров 37.961 8.557 2.709 31.940 1.538 4.483 10.670 732
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Табела 15. Населени места и инфраструктура

Инфраструктура

Асфалтирани 
патишта 
2003

Асфалтирани 
патишта 
2005

Асфалтирани 
патишта 
2006

Површина 
2004

Број на 
населени 
места 
2004 
закон

Број на 
живеалишта 
1994

Број на 
живеалишта 
2002

Македонија 3.867 8.566 8.995 24.871 1.767 580.342 698.143

Град 
Скопје

222 537 549 572 52 135.967 163.745

Ѓорче 
Петров

25 133 138 67 6 12.192 13.938

Табела 16. Вработеност

Домаќинства 
(попис 2002)

Стапка на 
невработеност 
(локално 
ниво), 2002 
година

Вк. 
население 
од 15 и 
повеќе 
год, 
според 
активноста  
(попис 
2002)

Економски 
активни           
( се) 2002

Економски 
активни            
( 
вработени) 
2002

Економски 
активни                   
(невработени) 
2002

Економски 
неактивни 
(2002)                   

Население 
во Р.М                  
(пол)          
вкупно    
(2005)                                             

Население 
во Р.М                         
(пол)          
вкупно    
(2006)                                             

Македонија 564.296 38,1 1577001 743676 460544 283132 833325 2.038.514 2041941

Скопје 146.566 27,1 406392 200937 143745 57192 205455 521.037 523344
Ѓорче 
Петров

11.886 26,9 33936 18584 13586 4998 15352 40.984 41182

Буџет (структура, економска класификација, функционална – посебен дел 
од буџетот)

Општина Ѓорче Петров е влезена во втората фаза на децентрализација согласно 
Законот за финансирање на ЕЛС. 

Табела 17. Буџет на општина  Ѓорче Петров за 2008 година во ‘000’ денари

Збирни расходи Денари Структура 
Вкупно тековно оперативни расходи 215.900 81%
     Плати, наемнини и надоместоци 128.171 48%
     Резерви и недефинирани расходи 888 0%
     Стоки и услуги 85.667 32%
     Камати 26 0%
     Субвенции и трансфери 1.148 0%
Вкупно капитални расходи 51.215 19%
Вкупен буџет 267.115 100%

Програма Денари Структура 
ФА Уредување на градежно земјиште 11.471 59%
ФД Уредување на простор во рурални подрачја 1.698 9%
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Г1 Подршка на ЛЕР 259 1%
Н1 Основно образование 5.846 30%
     Други образовни услуги 41 0%
     Услуги за развој на наставен план и програма 6 0%

19.274 100%

Можноста за задолжување согласно Законот е ограничена со неколку 
експлицитни индикатори. Законскиот лимит за вкупно задолжување е еднаков 
на вкупниот буџет на општината. За Ѓорче Петров за 2008 година тој изнесува 
нешто повеќе од 5 милиони евра (329 милиони денари). Законскиот лимит за 
годишен ануитет е дефиниран на 15% од вкупните тековно оперативни приходи 
т.е. во случај на општина Ѓорче Петров за 2008 година тоа е околу 700 илјади 
евра (44 милиони денари). 

Заклучок
Во Општината на мал дел од обработливото земјиште се врши интензивно 
производство иако има голем земјоделски потенцијал. Голем дел од 
земјоделските површини се напуштени како резултат на мигрирање на 
населението. Третина од населението е рурално, а невработеноста ја отсликува 
реалноста во целата држава иако со пониски стапки споредено со град Скопје и 
Македонија. 

Во Општината е веќе идентификувано дека нема развиен туризам, но дека има 
можности за развој на истиот. Идентификувано е и дека е потребна поголема 
соработка со Градот Скопје и туристичките агенции со што овој проект добива 
дополнителни аргументи. Нашиот проект добива дополнително во атрактивност 
поради идентификуваната пречка за рамномерен развој на Општината поради 
непостоењето на фекална канализациона мрежа, недовршениот 
водоснабдителен систем во руралното подрачје, како и недоразвиената патна 
мрежа. Од сето горе кажано јасно се гледаат разликите меѓу урбаниот и 
руралниот дел од Општината. 

Дополнително, проектот под наша обсервација е актуелен и поради тоа што 
зградите на училиштата во Општината се постари од 30-40 години и се во многу 
руинирана состојба на санитарните јазли, на дрвенаријата, на парната 
инсталација, крововите и слично. 

Добро е што со воведувањето на системот на планирање на годишните потреби 
за обука и следење на нивната реализација се повеќе се зголемува бројот на 
опфатност на администрацијата, па така  за реализирање на обуките во 
општинскиот буџетот за 2009 година планирани се вкупно 300.000 денари (за 
22 вработени или малку повеќе од 13.000 денари по вработен) кои директно 
може да се сметаат за дополнителен надомест за приватниот партнер во 
евентуална ЈПП форма. За реализирање на обука на 40 вработени во општината 
како државни службеници општината ќе планира поголем износ на буџет (40 
вработени по 13.000 денари изнесува нешто повеќе од 8000 евра на годишно 
ниво. Затоа во пресметката се земени овие приходи како учество на Општината)

За крај, посебно е важно што објектот на старата училишна зграда се наоѓа во 
рурално Кучково со атрактивна локација со што може индиректно да се влијае
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да престане миграцијата од руралниот во урбаниот дел, да се развие руралниот 
туризам, да се намали нерамномерниот развој во Општината и да се размислува 
за зајакнување на искористување на земјоделските ресурси на Општината. Овде 
Општината треба да размисли за посебна стратегија за развој на руралниот 
туризам за што може да аплицира до Агенцијата за регионален развој на 
Скопскиот плански регион и согласно Законот за рамномерен регионален развој 
да искористи средства за развој на селото и на тој начин да се оптимизира 
синергија со проектот на старата зграда во с. Кучково. На подолг рок може да се 
размислува и на пограничен развој имајќи ги предвид близината со Р. Србија-
Косово и обиколницата. 

Што се однесува за опциите за финансирање преку задолжување се гледа од 
буџетот на Општината дека таа ги задоволува законските индикатори за обем на 
задолжување и годишен ануитет но напоменуваме дека ова не претставува 
замена за целосна анализа на кредитоспособноста на општината, нејзиниот 
фискален капацитет, трошоците за задолжување како и административните 
пречки за искористување на таков инструмент. 

VI. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА РИЗИЦИ И НИВНА 
ЕВАЛУАЦИЈА9

Идентификација и евалуација на ризици

Ќе ги земеме предвид следниве ризици со нивна оценета веројатност и влијание:

Табела 18. Оценети ризици за проектот, нивна оценета веројатност и 
влијание.

Ризик Веројатност* Влијание/
Интензитет**

Клуч 

дизајнирање (тендер и квалитет), 4 3 12
правно формален (пренос на 
сопственост на Општината) 4 3 12

реконструкција (оддолжување на 
работите, квалитет) 1 2 2

оперирање и одржување (квалитет) 2 2 4
побарувачка (пониска побарувачка 
од оценетата за јавните функции)

1 4 4

политички (однос централна-
локална власт)

2 2 4

комерцијален (пониски приходи од 
оценетите)

3 3 9

                                               
9 Прилагодено од техничката помош за имплементација и координација на процесот на 
децентрализација на ЕАР, договор бр. O5/MAC01/07/002
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каматни стапки (макроекономски 
ризици)

3 3 9

регулаторен (Министерство за 
економија)

2 3 6

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

Force Majeure (земјотрес) 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 19. 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

Табела 20. 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
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Табела 21.Матрица за евалуација на ризиците.

множител Рангирање на ризикот

4

В
ер

ој
ат

но
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 
веројатно

1 2 3 4

ниско
минорно

средно
значително

високо
сериозно

многу 
високо 
мошне 
сериозно

влијание/интензитет
Множител 1 2 3 4

Табела 22. 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

реконструкција (пренос на 
сопственост на Општината, 
оддолжување на работите, 
квалитет)

Висок 

оперирање и одржување (квалитет) Висок
комерцијален (пониски приходи од 
оценетите)

Висок

каматни стапки (макроекономски 
ризици) Висок

регулаторен (Министерство за 
економија) Среден 

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

побарувачка (пониска побарувачка 
од оценетата за јавните функции)

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

политички (однос на централна 
локална власт)

Низок

Force Majeure (земјотрес) 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 23. 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.

Општина/
Приватен партнер

Зависи од тоа кој
дава финална 
предмер 
пресметка

Дополнтелни 
трошоци и доцнења

Неостварување на 
партнерството

Правно формален (пренос на сопственост на Општината)

потребно е да се префрли во сопственост на Општината 
земјиштето и самата училишна зграда. Тоа не е направено 
во процесот на децентрализација и се очекува да се 
направи. Сепак поради слабата пракса на партнерски 
однос помеѓу централните и локалните власти го 
оценуваме овој ризик како голем и како можен ризик за 
вовед во политички ризик. 

Висок
Да се забрза постапката за пренос на 
сопственост на зградата од централната 
кон локалната власт.

Општина

Дополнителни 
трошоци и доцнења

Неостварување на 
партнерството

оперирање и одржување (квалитет)

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

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

Точна спецификација на барањата во 
договорот

Приватен партнер
Дополнителни 
трошоци 
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План и чек листи за надзор, мониторинг и 
евалуација 

Инволвирање на експерти

Можност да се замени приватниот 
партнер со друго правно лице

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)

каматни стапки (макроекономски ризици)

овој ризик е комплетно менаџиран од приватниот партнер Висок
Подобро планирање на проектот за да се 
добие поволна каматна стапка

Приватен партнер
Зголемување на 
трошоците за 
приватниот партнер

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 
Дополнтелни 
трошоци и доцнења

регулаторен (Министерство за економија)

Во тек е изработка на нов закон за концесии и други 
видови на ЈПП. Исто така се уште не може да 
профункционира ефикасна служба за ЈПП при 
Министерството за економија.

Среден

Да се следи промената на легислативата

Да се утврди резерва заради промена на 
легислативата

Општина

Дополнителни 
барања за 
Општината и/или за 
приватниот партнер

Неостварување на 
партнерството

Реконструкција (оддолжување на работите, квалитет)

Реконструкцијата не се извршува со планирана динамика, 
Низок 

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

Приватен партнер
Дополнителни 
трошоци и доцнења
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трошоци и согласно предмерот. 
Точна спецификација на барањата во 
договорот

План и чек листи за надзор, мониторинг и 
евалуација 

Инволвирање на експерти
побарувачка (пониска побарувачка од оценетата за 
јавните функции)

при самиот дизајн е утврдено за кои јавни услуги 
Општината треба да плаќа на приватниот партнер. Во 
духот на партнерството се оценува дека ова ќе биде 
ефикасно партнерство

Низок

Подобро планирање на побарувачката

Спроведување на анкети и фокус групи со 
корисниците и со потенцијални приватни 
партнери

Општина

Неефективна 
употреба на 
општински имот 
(голем 
опортунитетен 
трошок)

политички (однос на централна локална власт)

процесот на децентрализација откри многу слабости на 
овој систем во односите помеѓу центалната и локалната 
власт и затоа го земаме во предвид и овој ризик. 

Низок

Да се следи промената на легислативата

Да се утврди резерва заради промена на 
легислативата

Општина

Дополнителни 
барања за 
општината и/или за 
приватниот партнер

Неостварување на 
партнерството

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

Force Majeure (земјотрес)

Оценето е со предмерот дека зградата се наоѓа на 
сеизмичко подрачје со интензитет на земјотерес од IX 
степени по скалата на МСЅ

Низок

Потребна е санација, како во поглед на 
сеизмичката стабилност на објектот, така 
и во однос на прилагодување на 
конструкцијата на новите архитектонски 
потреби (вметнување на меѓукатни 
армирано бетонски плочи и др.)

Општина/Привате
н партнер

Неостварување на 
партнерството
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Квантификација на ризици за Компараторот на Јавен Сектор-
КЈС и за анализата на трошоците и користите (cost-benefit
анализа)

Квантификацијата на ризиците е утврдена по експертскиот метод и со 
користење на информации од слични студии за следниве ризици:

- Ризик од реконструкција (реконструкцијата со предмер пресметката е 
утврдена на 355.000 евра, 140.000 евра за сместувачки капацитети и 
85.000 евра за уредување на простор значи вкупно 580.000 евра),

- Ризик од побарувачка (пониска побарувачка од оценетата за јавните 
функции на 38.500 евра годишно)

- Ризик од побарувачка (пониска комерцијална побарувачка од оценетата 
на 331.500 евра годишно)

- Ризик од валутна клаузула (процент од кумулативните ануитети оценети 
на 844.370 евра)

Табела 24. Квантификација на ризиците

Сценарио за 
ризици

Влијание на 
трошоците, %

Влијание на 
ризик

(во евра)

Веројатност за 
ризик, %

Вредност на 
ризик 

(во евра)
РИЗИК ОД РЕКОНСТРУКЦИЈА10

Зголемување на трошоците за реконструкција (% од утврдените трошоци)
Без промена 0 0 10 0
Низок 2,5 14.500 30 4.350
Среден 5 29.000 50 14.500
Висок 10 58.000 10 5.800
Вкупно: 24.650
РИЗИК ОД РЕКОНСТРУКЦИЈА (без туристички работници)
Без промена 0 0 10 0
Низок 2,5 11.000 30 3.300
Среден 5 22.000 50 11.000
Висок 10 44.000 10 4.400
Вкупно: 18.700
ПОНИСКА ПОБАРУВАЧКА ОД ОЦЕНЕТАТА ЗА ЈАВНИТЕ ФУНКЦИИ (% од утврдени 
вкупни приходи)11

Без промена 0 0 0 0
Низок 5 1.925 30 578
Среден 10 3.850 50 1.925
Висок 15 5.775 10 578
Вкупно: 3.080
ПОНИСКА ПОБАРУВАЧКА ОД ОЦЕНЕТАТА ЗА СИТЕ УСЛУГИ (% од утврдени 
вкупни приходи)12

Без промена 0 0 0 0
Низок 5 16.575 30 4.973
Среден 10 33.150 50 16.575
Висок 15 49.725 10 4.973
Вкупно: 26.520
РИЗИК ОД ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА ЗА КРЕДИТОТ ЗА ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР (% од 
кумулативните ануитети)13

                                               
10 Експертска оценка на авторите.
11 Експертска оценка на авторите.
12 Експертска оценка на авторите.
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Без промена 0 0 0 0
Низок 5 5.1695 10 5.170
Среден 10 103.390 10 10.339
Висок 15 155.086 10 15.509
Вкупно: 31.017
РИЗИК ОД ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА ЗА КРЕДИТОТ ЗА ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР (% од 
кумулативните ануитети и без туристички работници)
Без промена 0 0 0 0
Низок 5 37.820 10 3.782
Среден 10 75.640 10 7.564
Висок 15 113.460 10 11.346
Вкупно: 22.692
РИЗИК ОД ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА ЗА КРЕДИТОТ ЗА ОПШТИНАТА (% од 
кумулативните ануитети и без туристички работници)
Без промена 0 0 0 0
Низок 5 30.887 10 3.089
Среден 10 61.774 10 6.177
Висок 15 92.661 10 9.266
Вкупно: 18.532

ПОНИСКА ПОБАРУВАЧКА ОД ОЦЕНЕТАТА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИТА ПРОДАЖБА (% 
од утврдени вкупни приходи без јавна дејност и без туристички работници)
Низок 5 11.575 40 4.630
Среден 10 23.150 30 6.945
Висок 15 34.725 20 6.945
Вкупно: 18.520
ПОНИСКА ПОБАРУВАЧКА ОД ОЦЕНЕТАТА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИТА ПРОДАЖБА (% 
од утврдени вкупни приходи со јавна дејност и без туристички работници)
Низок 5 13.500 40 5.400
Среден 10 27.000 30 8.100
Висок 15 40.500 20 8.100
Вкупно: 21.600

VII. АНАЛИЗА НА ТРОШОЦИТЕ И КОРИСТИТЕ
(COST-BENEFIT АНАЛИЗА)

Кост бенефит анализата е направена во согласност со ЕУ Водичот Guide to Cost-
benefit Analysis of Investment Projects for ERDF, Cohesion Fund and ISPA. Целта е 
да се види:

1. Дали ЈПП преку моделот РСОТ е поповолна опција од опцијата 
Општината сама да го гради и оперира проектот преку задолжување,

Кост бенефит анализата се базира на трошоците и користите за дефинираниот 
период од 20 години кои се изразени во парични единици-евра и се 
дисконтирани согласно пондериран просек на трошок за капитал (WACC) за 
Македонија (види и: http://www.cea.org.mk/).

Корисник во овој контекст е општина Ѓорче Петров која е одговорна за давање 
на јавни услуги кон своите граѓани. 

                                                                                                                                      
13 Експертска оценка на авторите. Кумулативните ануитети доколку приватниот партнер зеде 
кредит (понатаму во текстот) со ризик по девалвација од 10% и веројатност за девалвација од 
5%, 10% и 15%. 
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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 го користат овој тренинг 
центар.

Табела 25. Економски претпоставки кои се користени во кост бенефит 
анализата.
.
Претпоставки Вредност 
Курс денари/евро 62
Животен циклус на проектот 20 години
Финансиска дисконтна стапка-ФДС14 7,9
Економската дисконтна стапка-ЕДС15 7,4

Финансиска интерна стапка на рентабилност-ФИСР и финансиска нето сегашна 
вредност-ФНСВ се користени за пресметка на финансискиот принос. Економска 
интерна стапка на рентабилност-ЕИСР и економска нето сегашна вредност-
ЕНСВ се користени за пресметка на економскиот принос. За нивна пресметка се 
користени сите планирани инвестициски трошоци и трошоци за оперирање и 
одржување, а се поврзани со работењето на тренинг центарот. Бидејќи 
пресметките се изразени во цврста валута-во евра не е земена во предвид 
инфлацијата.

Претпоставен животен век на проектот е 20 години (2010-2032). Две години 
(2010 и 2011 година) се предвидени за извршување на градежните работи, за 
тендерската постапка, преговорите со приватниот партнер и за потпишување на 
договорот, а користите се предвидува да започнат 2012 година. Индиректните 
даноци (ДДВ), субвенции и трансфери не се земаат предвид.  

Во анализата ќе направиме соодветни корекции за екстерналиите и за ризиците.

Корекции за ризиците 

Ризиците беа анализирани погоре во текстот и тоа: 
- Ризик од реконструкција оценет на 24.650 евра годишно
- Ризик од пониска побарувачка од 

o Пониска побарувачка од оценетата за јавните функции, оценет на 
3.080 евра годишно

o Пониска побарувачка од оценетата за вкупните приходи, оценет 
на 26.520 евра годишно

                                               
14 Пондериран просек на трошок за капитал (WACC) за Македонија е пресметан на 7,914 па 
согласно ЕУ водичот за кост бенефит анализи за инвестиции можеме (WACC) да ја искористиме 
за финансиска дисконтна стапка-ФДС за Македонија за овој проект т.е. ФДС=7,9. 
15

Економска дисконта стапка согласно ЕУ водичот за кост бенефит анализи за ЕУ кохезионите 
земји е 5,5% и е повисока за 0,5% поени споредена со финансиската дисконта стапка, а за 
останатите ЕУ земји е 3,5%. Од тука за економската дисконтна стапка-ЕДС и ние ќе намалиме 
за 0,5% поени и ќе усвоиме ЕДС=7,4 за Македонија.
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o Пониска побарувачка од оценетата за вкупните приходи без јавна 
дејност и без туристички работници оценет на 18.520 евра 
годишно

o Пониска побарувачка од оценетата за вкупните приходи со јавна 
дејност и без туристички работници оценет на 21.600 евра 
годишно

- Ризик од валутна клаузула оценет на 25.331 евра годишно.

Табела 26. Оценети ризици за симулациите во физибилити студијата во 
евра

Доколку 
Општината сама 
инвестира

Доколу се оди со 
РСОТ без 
туристички 
работници

Доколу се оди со 
РСОТ со 
туристички 
работници

Ризик од 
реконструкција

18.700 18.700 24.650

Ризик од 
побарувачка

18.520 21.600 26.520

Ризик од 
побарувачка од 
јавна функција

0 3.080 3.080

Ризик од валутна 
клаузула

18.532 22.692 31.017

ВКУПНО 
(заокружени 
вредности):

55.000 65.000 85.000

Корекција за нето екстерналии

Сценарио за 
екстерналии

Влијание на 
користите/трошоците 

за анализата, %

Влијание 
(во евра)

Веројатност за 
корист/трошок, 

%

Вредност на 
корист/трошок

(во евра)
КОРИСТИ: ЗГОЛЕМЕНИ ПРИХОДИ ОД РУРАЛЕН ТУРИЗАМ (за ЕЛС) 16

Зголемување на користи17

Без промена 0 0 10 0
Низок 1 2315 40 926
Среден 2 4630 30 1389
Висок 5 11575 20 2315
Вкупно: 4630
КОРИСТИ: ЗГОЛЕМЕНИ ПРИХОДИ ОД РУРАЛЕН ТУРИЗАМ (за приватен партнер)
Без промена 0 0 10 0
Низок 1 2700 40 1080
Среден 2 5400 30 1620
Висок 5 13500 20 2700
Вкупно: 5400
КОРИСТИ: ЗГОЛЕМЕНИ ПРИХОДИ ОД РУРАЛЕН ТУРИЗАМ (за приватен партнер со 
туристички работници)
Без промена 0 0 10 0
Низок 1 3700 40 1480
Среден 2 7400 30 2220

                                               
16 Експертска оценка на авторите.
17 Процент од комерцијалната продажба оценета за приватниот партнер од 231500 евра.
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Висок 5 18500 20 3700
Вкупно: 7400
ПОГОЛЕМИ ТРАНСПОРТНИ ТРОШОЦИ 18 = 5323

Од табелата погоре можеме да заклучиме дека позитивните и негативните
екстерналии отприлика се поништуваат па затоа нема да бидат земени во 
предвид во калкулациите понатаму.

Трошоци за инвестиции, трошоци за оперирање и одржување и 
приходи од исполнување на дејноста доколку општината сама го 
спроведе проектот19

 Потребно мислење од Министерство за финансии и согласност од Влада 
на РМ согласно Закон за финансирање на ЕЛС,

 Претпоставени карактеристики на кредитот: кредитот е на 10 години со 
грејс период од 3 години при каматна стапка од 5%20 (види анекс за 
амортизационен план),

 Градбата ќе почне 2010 година и ќе заврши 2011 година,
 Реновирање, адаптација, доградба на старата училишна зграда 355.000 

евра (од задолжување),
 Опремување на просторот-внатре-37.000 евра (од задолжување),
 Опремување на просторот-надвор-85.000 евра (од задолжување),
 Раководење и надзор со изградба 10.000 евра сопствени,
 Менаџирање и одржување на тренинг центарот 103.500 евра/годишно,
 Обезбедување на настава во природа за 3.000 ученици од основните 

училишта на територија на Град Скопје – 180.000 евра/годишно,
 Организирање на минимум настани и конференции – 30.000 

евра/годишно,
 Обука за општинска администрација – 40.000 евра/годишно,
 Тури за туристи 15.000 евра/годишно
 Рурален развој – 5.000 евра/годишно.

Финансиска анализа

Имајќи предвид дека Општината е надлежна за образовната дејност, за рурален 
и локален економски развој како и за обука на својата администрација, во овој 
случај нема приходи од економската активност. Сепак Општината може да има 
приходи од оние дејности што беа опишани за приватниот партнер.

                                               
18 Возен билет за едно возење во три зони на приградски линии чини 55 денари. Во два правци е 
110 денари, а за 3000 ученици во два правци и еднаш годишно настава во природа ќе чини 5323 
евра.
19 Види анекс.
20 Слични услови нуди Светска банка во Македонија преку on-lending. Општината може да 
добие и дополнителни 20% од вкупниот кредит како грант доколку задоволи одредени репери. 
Види повеќе во анекс. 
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Економска анализа

Индиректните користи би можеле да бидат:
 Поголем нето приход од руралниот дел Кучково поради зголемена 

економска активност (опишаните корисности од рурален туризам како 
позитивни екстерналии од погоре),

 Зголемен човечки капитал од децата и администрацијата преку 
образовната дејност и преку обуките,

 Намалување на миграцијата од руралниот дел Кучково,
 Намалени трансакциони трошоци (опишаните корисности од рурален 

туризам како позитивни екстерналии од погоре).

Индиректните трошоци би можеле да бидат:
 Поголеми транспортни трошоци (опишаните трошоци од рурален 

туризам како позитивни екстерналии од погоре),
 Опортунитетен трошок од употреба на земјиштето за друга економска 

цел.

Табела 27. Индикатори за проектот кога општината сама го спроведува 
проектот21

Индикатор Вредност
ФИСР +25,40%
ФНСВ +1048760 евра
ЕИСР +25,40%
ЕНСВ +1048760 евра

ЕИСР со вклучени ризици +13,18%
ЕНСВ со вклучени ризици +413216 евра

Од табелата се гледа дека финансиската анализа покажува дека проектот е 
атрактивен бидејќи ФИСР (25,40) е повисок од ФДС (7,9), а и од економски 
аспект е атрактивен бидејќи ЕИСР (25,40) е повисок од ЕДС (7,4).

Од табелата се гледа дека при вклучените ризици проектот е исплатлив бидејќи 
ЕИСР при вклучени ризици е 13,18% што е поголемо од оценетата економска 
дисконтна стапка-ЕДС (7,4). 

Во анексот е презентирана симулација и со каматна стапка на кредит за 
Општината еднаков на оценетиот ЕДС = 7,4%. Во таков случај добиваме за 
ЕИСР = 12,20% што е поголемо од ЕДС од 7,4%. 

Од тука заклучуваме дека проектот е исплатлив и за самата Општина да го 
спроведува преку задолжување.

                                               
21 Види анекс за пресметките
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Анализа на сензитивноста

Анализата на сензитивноста е направена на економската анализа со ризици и 
тоа на влијанието на ЕИСР и ЕНПВ при одредена процентуална промена на 
контролните варијабли (само една контролна варијабла се менува додека сите 
останати остануваат исти). Како контролни варијабли се земени: 
комерцијалните приходи, трошоците за реновирање, адаптација и доградба и 
каматната стапка за кредит:

- Комерцијалните приходи (пад/раст од -10% до 10% за по 5%),

Слика 4. ЕИСР = 0 при пониски комерцијални приходи за 27% од 
проценетите

- Трошоци за реновирање, адаптација и доградба (пад/раст од -20% до 20%
за по 10%),

Симулација преку трошоци за реконструкција како контролна варијабла
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Слика 5. ЕИСР = 0 при повисоки трошоци за реконструкција за 150%

Симулација преку комерцијални приходи како контролна варијабла
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- Каматна стапка за кредит (промена за по еден процентен поен и тоа за 
вредностите 5, 6, 7, 8, 9 проценти каматна стапка).

  

Симулација преку трошоци за капитал како контролна варијабла
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Слика 6. ФИСР = 0 при релативно многу висока каматна стапка за кредит

Од анализата на сензитивноста произлегува дека најкритична е варијаблата за 
приходите, додека сензитивноста е помала при каматната стапка и при 
оценетите трошоци за реновирање.

Трошоци за инвестиции, трошоци за оперирање и одржување и 
приходи од исполнување на дејноста доколку општината се 
одлучи за РСОТ ЈПП моделот22

 Тендерирање и водење на проектот,
 Долгорочен кредит за деловни субјекти (каматна стапка со валутна 

клаузула пондериран просек за првите два месеци од 2009 година е 9,4%. 
Извор: НБРМ),

 Градбата ќе почне 2010 година и ќе заврши 2011 година,
 Реновирање, адаптација, доградба на старата училишна зграда 355.000 

евра (од приватниот партнер),
 Подготовка на тренинг програми и опрема за нивно испорачување-50.000 

евра (од приватниот партнер),
 Менаџирање и одржување на тренинг центарот-ТЦ,
 Обезбедување на настава во природа за 3000 ученици од основните 

училишта на територија на Град Скопје – 180.000 евра/годишно,
 Организирање на минимум 30 настани и конференции – 30.000 

евра/годишно,
 Обука на 200 вработени во општинската администрација на територија 

на Град Скопје – 40.000 евра/годишно,
 Обука на туристички работници 100.000 евра,

                                               
22 Види анекс.
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 Планирањето на руралниот развој и привлекувањето на туристи – 20.000 
евра/годишно.

 Можна обука на туристички работници.

Финансиска анализа
Земени се предвид вкупните оценети приходи, а во посебна симулација и оние
приходи за обука на туристичките работници.

Економска анализа
Индиректните користи би можеле да бидат:

 Поголем нето приход од руралниот дел Кучково поради зголемена 
економска активност (опишаните корисности од рурален туризам како 
позитивни екстерналии од погоре но секако сега зајакнати приходи и со 
обуката на туристичките работници),

 Зголемен човечки капитал од децата и администрацијата преку 
образовната дејност и преку обуките,

 Намалување на миграцијата од руралниот дел Кучково,
 Намалени трансакциони трошоци (опишаните корисности од рурален 

туризам како позитивни екстерналии од погоре).
Индиректните трошоци би можеле да бидат:

 Поголеми транспортни трошоци (опишаните трошоци од рурален 
туризам како позитивни екстерналии од погоре),

 Опортунитетен трошок од употреба на земјиштето за друга економска 
цел.

Табела 28. Индикатори за проектот кога општината би се одлучила за 
РСОТ  но без обука за туристички работници23

Индикатор Вредност
ФИСР +27,57%
ФНСВ +616853 евра
ЕИСР +30,97%
ЕНСВ +730716 евра

ЕИСР со вклучени ризици +16,39%
ЕНСВ со вклучени ризици +239,161 евра

Анализата на сензитивност за овој РСОТ случај не е направена бидејќи ИСР и 
НСВ се релативно високи дури и со вклучени повисоки ризици.

Табела 29. Индикатори за проектот кога општината би се одлучила за 
РСОТ  но овојпат со обука за туристички работници24

Индикатор Вредност
ФИСР +28,09%
ФНСВ +861065 евра
ЕИСР +31,55%
ЕНСВ +1018310 евра

ЕИСР со вклучени ризици +17,49%
ЕНСВ со вклучени ризици +375980 евра

                                               
23 Види анекс за пресметките.
24 Види анекс за пресметките.
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Се гледа од табелата погоре дека во овој случај исплатливоста на проектот е 
уште поголема.

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

Со РСОТ и инволвирањето на приватниот партнер преку мотивацијата за 
профит се очекува зголемување на ефективноста од проектот како и поголема 
свесност за пазарот. Со овој проект тоа е оценето преку обуката за туристичките 
работници која освен директниот комерцијален ефект индиректно се очекува да 
доносе поголем развој и на руралниот туризам. 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 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) прилагодени за соодветни ризици доколку средствата се управувани 
од јавниот сектор. 

КЈС треба:
 Да е прикажан како НСВ на трошоци согласно усвоената дисконтна 

стапка,
 Треба да се базира на слични проекти, доколку е тоа можно,
 Неутрален во смисла на финансиска предност поради сопственост на 

средството од страна на било кој партнер,
 Колку што е можно пореално да се оценат вредноста на материјалите и 

ризиците.

Оценка на вредност за пари – ВзП 

Пресметка на основен КЈС

Основен КЈС е оценетата предмер пресметка на 355.000 евра, плус опремата за 
надвор од 37.000 евра, плус опремата за внатре од 85.000, евра плус 
прединвестициските трошоци од 10.000 евра, значи вкупно 487000 евра25.

1. Неутралност. Овде ќе мора да прилагодиме за вредноста на данокот на 
добивка на кој е обврзан приватниот партнер,

2. Трансферирани ризици кон приватниот партнер (пониска комерцијална 
побарувачка),

                                               
25 Види анекс. 
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3. Задржани ризици од страна на Општината како приватен партнер 
(пониска побарувачка за јавни дејности)

Пресметка на прилагоден за ризик КЈС

Се земаат сите ризици во предвид кои ги управува Општината што се опишани
погоре во студијата.

Табела 30. Пресметка на вредност за пари – ВзП 26.
Вредност 

А Основен КЈС 765.981
Б КЈС прилагоден за ризици 1.401.525

В Очекувани исплати кон приватниот партнер 472.649

Г Вредност за пари = Б - В 928.876

Од табелата се гледа дека вкупните кумулативни дисконтирани трошоци и 
прилагодени за ризик се поголеми од вкупните кумулативни дисконтирани 
исплати за одржување и извршување на јавна дејност што Општината треба да 
ги исплати кон приватниот партнер. Од тука излегува дека ЈПП преку РСОТ 
дава добра вредност за парите.

IX. АНАЛИЗА НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ

ЈПП за општина Ѓорче Петров-ОЃП е сосема нов модел за постигнување на 
цели од Стратегијата за развој на Општината кој може да има импликации на 
среден до долг рок. Од тука е оправдано да се очекува дека одлуките донесени 
по овој документ ќе имаат импликации на разни групи и засегнати страни т.е.
стејкхолдери. Заради сето ова, битно е да се направи анализа на истите и да се 
менаџира со нивното знаење, однесување кон ОЃП и Стратегијата за ЛЕР и 
другите стратешки документи.

На следнава табела е прикажан Акциониот план за решавање на проблемот со 
можните опозициски засегнати страни.

Табела 31. Акциониот план за решавање на проблемот со можните 
опозициски засегнати страни

Кон кого се 
обраќаме
(стејкхолдер –
опозиција)

Однесување (што 
сакаме да смениме)

Која е главната 
порака што ја 
праќаме за да го 
смениме тоа 
однесување

По кои канали 
да ја пратиме 
пораката

Евалуација 
(како да 
измериме дали 
сме ја 
постигнале 
целта)

Град Скопје Неконзистентност, 
немање на 
кооперативност во 

Подобар имиџ, 
поквалитетни 
услуги, 

Состаноци 
(проектниот 
координатор за 

Перцепцијата 
на јавноста и 
граѓаните Vis-à-

                                               
26 Види анекс за пресметките
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градењето на 
заедничка визија.

систематско и 
партнерско 
реализирање на 
капиталните 
проекти

ЈПП од ОЃП, 
Градоначалник
на ОЃП, 
Кординативното 
тело на Град 
Скопје). 

vis градот 
Скопје, имиџот 
на градот, 
ефикасноста  и 
ефективноста 
на поставените 
цели.

Бизниси кои 
имаат 
проблем со 
решенијата на 
урбанистичко
то планирање. 

Непочитување на 
просторниот план 
во градењето на 
развојната 
стратегија.

Воспоставување 
на урбан ред во 
просторниот план 
врз основа на 
Закон.

Состаноци со 
претставниците 
на асоцијациите 
на бизниси, по 
електронски пат 
(веб страница на 
Општината), 
комерцијалните 
електронски и 
печатени 
медиуми, 
гласникот и веб 
страната на на 
ЗЕЛС итн.

Степенот на 
отпор или 
прифаќање на 
утврдениот 
просторен план, 
развојната 
компонента 
која е 
генерирана од 
таквиот урбан 
ред.

Задачи за менаџирање на опозициските засегнати страни

 Подготовка на аргументи за постоечката состојба,
 Одржување на состаноци, фокус групи, анкети итн. со однапред 

дефинираните опозициски засегнати страни,
 Анкета на граѓани или фокус групи со граѓани (создавање на атмосфера 

на вклученост),
 Објаснување на Стратегијата за ЛЕР и другите стратешки документи

(потреба, цели, проекти) – прес конференции, програми на радио и ТВ.

Список на заинтересирани страни

Табела 32. Анализа на засегнатите страни
Засегната страна Улога во 

проектот*
Влијание на 
проектот на 
интересите на 
стејкхолдерот**

Влијание на 
стејкхолдерот на 
успешноста за изработка 
имплементација) на 
проектот**

ОЃП Градоначалник и  
администрација

Имплементира и 
организира

Многу Важно Критично

ОЃП Совет Одлучува и 
контрола

Критично Умерено

Централна власт поддршка и 
контрола

Многу важно Умерено

Бизниси поддршка и 
имплементира 

Многу важно Критично

Медиуми поддршка и Умерено Многу Важно
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опозиција
Јавност поддршка и 

опозиција
Многу важно Многу Важно

Цивилен сектор поддршка и 
имплементира

Многу важно Многу Важно

Граѓани Корисник Критично Умерено
*Имплементира, организира, одлучува, конзумер, контрола, поддршка, 
опозиција.
** Незначително-1, Мало-2, Умерено-3, Многу важно-4, Критично.  

Табела 33. Опозициски засегнати страни
Засегната страна Опозиција Начин на справување
Град Скопје и 
Централна власт

Колизија на 
законски 
обврски

Поднесување на анализа за спорните прописи и нивното 
влијание, заедно со препораки за надминување на 
колизијата – предлози за измени и дополнувања на 
прописите кои се спорни;
Континуирано информирање на јавноста за постигнатите 
резултати од преземените активности.

Бизниси кои имаат 
проблем со 
одредени 
решенија на 
урбанистичкото 
планирање

Поради 
различните 
интереси во 
делот на 
урбаното 
планирање

Анализа на видот на проблемите преку формирање на 
форуми или фокус групи на кои, покрај претставниците 
на бизнис заедницата од Општината, ќе присуствува 
раководител на надлежниот сектор во Општината. По 
идентификувањето на тесните грла да се утврди акционен 
план за надминување на оние пречки кои се во 
надлежност на Општината, а за останатите да се 
информираат институциите во чија надлежност се истите, 
по писмен пат или преку соопштенија за медиумите. Во 
оваа активност потребно е да се вклучат и 
Градоначалникот и Советот на Општината, како 
потписници на заклучоците и одлуките.  
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Анекс

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ ФИНАНСИРАН СО ЗАЕМ ОД МЕЃУНАРОДНАТА 
БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ-СВЕТСКА БАНКА – УСЛОВИ И ПРОЦЕДУРИ

1. Концепт на Проектот

а) Цел на Проектот

Основна цел на проектот е преку финансирање на општините, по пат на долгорочно on-lending задолжување, да се овозможи реализирање на 
инвестициски проекти кои преку зголемување на приходите односно намалување на оперативните трошоци на општината/ЈП, ќе придонесат кон 
подобрување на перформансите на општината, квалитетот на комуналните и другите општински услуги како и развиток и зајакнување на 
општински функции и надлежности уредени со Законот за единиците на локалната самоуправа.

б) Целна група (Корисници на средствата на Проектот)

Со Проектот ќе бидат опфатени општините кои се во втора фаза од фискалната децентрализација и кои согласно Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа и Упатството за начинот и постапката за задолжување на општините и јавните претпријатија во Република 
Македонија, издадено од Министерството за финансии во целост ги исполнуваат условите за долгорочно задолжување. 

в) Компоненти на Проектот

Компонента А: Инвестицискии подзаеми - 20 милиони САД долари
Оваа компонента ќе обезбеди заеми кон општините кои ги исполнуваат условите за задолжување.

Со проектот може да се финансира: 

1. Водоснабдување: ќе се финансираат градежни работи, опрема и консултантски услуги за поправка на услуги на водоснабдување, 
вклучително и поставување на водомери, уреди за откривање на загуби во вода и поправка, рехабилитација и поправка на мрежата, мерење 
на притисок по зони и опрема за изведување на соодветните операции, како и ургентни поправки на одводни канали, опрема за одржување 
на одводните канали и замена на цевки.
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2. Управување со цврст отпад: финансирање на инфраструктура за собирање на отпадот, опрема за поддршка, како на пример канти за 
собирање на отпадот, возила за собирање на отпадот, и останата опрема и консултантски услуги, и до одреден износ градежни работи и 
опрема за надградба на постоечките места за чување на отпадот со цел да се задоволат минималните санитарни критериуми. 

3. Останати инвестиции кои генерираат приходи или носат заштеди во трошоците: финансирање на градежни работи, опрема и соодветни 
консултантски услуги за надградба/проширување на останатите услуги или објекти за кои се надлежни општините, како на пример системи 
за атмосферска канализација – прифаќање и одведување на атмосферски води, јавни згради како на пример училишта, урбани транспортни 
системи, итн. за да се намали потрошувачката на енергија или на друг начин да се зголеми ефикасноста. 

Проектот нема да финансира:
- пречистителни станици, 
- продолжување на канализациона мрежа, и 
- работи кои се однесуваат на нови или постоечки депонии. 

Компонента Б: Градење на капацитети и институционално зајакнување - 1 милион САД долари
Оваа компонента вклучува консултантски услуги и техничка помош на општините за: Подготовка на под-проекти, Градење на локалните 
капацитети, и Засилување на институциите на национално ниво. 

Компонента Ц: Грантови за успешност - 3 милиони САД долари
Оваа компонента обезбедува грантови за општините како иницијатива и награда за имплементација на реформи насочени кон подобрување во 
обезбедувањето на услугите. Грантовите за успешност ќе бидат доделени врз основа на исполнување на 4 од наведени 7 критериуми, откако ќе се 
направи верификација на имплементацијата на мерките. Износот на грантот кој се доделува е поврзан со големината на заемот за соодветната 
општина и може да достигне до 20% од вкупниот износ на под-заемот.. Средствата од грантот единствено можат да се користат за финансирање на 
инвестициони проекти.

Компонента Д: Проектен менаџмент, мониторинг и евалуација - 1 милион САД долари 

г) Услови за задолжување 

 каматна стапка: шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон
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 грејс период: максимум 3 години

 рок на отплата: максимум 10 години 

2. Динамика за ефективност на Проектот

 Усвојување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по 
Договорот за заем по Проектот за подобрување на општинските услуги, по скратена постапка

 Потпишување на договорот за Заем меѓу Република Македонија и Светска Банка
 Ефективност на проектот

3. Процедури 

 Советот на општината донесува Одлука за задолжување за реализација на одреден проект.
 Општината до Министерството за финансии поднесува барање за позитивно мислење за долгорочно задолжување согласно Упатството за 

начинот и постапката за задолжување на општините и јавните претпријатија во Република Македонија.
 Општината со помош на проектната единица го развива проектот.
 Кредитот се доделува со склучување Договор за заем помеѓу Министерството за финансии и општината.
 Општината го имплементира проектот.
 Светска банка заедно со проектната единица врши мониторинг на имплементацијата за проектите по општините.
 Набавките се вршат согласно правилниците на Светска банка за набавки на стоки, услуги и консултанти

ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА НА ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ
Д.Ц. “ПАЛОМА БЈАНКА“ 7ми кат

Тел. 02/3296 504
Факс: 02/3296 503

e-mail: zlatka_s_popovska2002@yahoo.com
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СПОРЕДБА НА РСОТ И РСО

Табела 34. Споредба на РСОТ и РСО при еднаква дисконтна стапка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000

РСОТ НСВ 409.705,60 ден.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500

РСО НСВ 409.621,29 ден.

Од табелата се гледа дека доколку остатокот на вредноста е на пример 2000000 денари, нејзината дисконтирана вредност за 20 
годишен период е еднаква на кумулирана дисконтирана вредност во ист период од 20 години доколку годишната номинална вредност 
е 42500 денари. Поради тоа, за Општината би требало да  е индиферентна во изборот помеѓу РСОТ и РСО едноставно затоа што 
остатокот на вредноста на зградата/проектот е еднаква на кумулативните пониски трошоци што годишно ќе ги плаќа кон приватниот
оператор.

Во сличен случај, доколку Општината предвидува пониска дисконтна стапка за кумулативните пониски трошоци што годишно ќе ги 
плаќа кон приватниот оператор (во случај да предвидува тешки години по буџетот на пример) тогаш е подобро да го прифати РСОТ 
(т.е. да ја отстапи сопственоста на приватниот партнер) бидејќи кумулативните пониски трошоци што годишно ќе ги плаќа кон 
приватниот оператор се повисоки од дисконтираниот остатокот на вредноста за 20 годишен период. Ова е илустрирано на следнава 
табела.
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Табела 35. Споредба на РСОТ и РСО при различна дисконтна стапка т.е. пониска дисконтна стапка за РСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000

РСОТ НСВ 409.705,60 ден.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500

РСО НСВ 518.594,46 ден.
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Слика 7. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН 

477.000 EUR кредит
5 % годишна камата
10 годишни ануитети
3 години грејс период

Година Ануитет Камата Отплата Долг Рати 
1            61.774             23.850             37.924           439.076      1 
2            61.774             21.954             39.820           399.256      2 
3            61.774             19.963             41.811           357.446      3 
4            61.774             17.872             43.901           313.544      4 
5            61.774             15.677             46.096           267.448      5 
6            61.774             13.372             48.401           219.046      6 
7            61.774             10.952             50.821           168.225      7 
8            61.774               8.411             53.362           114.863      8 
9            61.774               5.743             56.031             58.832      9 

10            61.774               2.942             58.832                      0      10 
Вкупно 617.737  140.737     477.000     
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ТРОШОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ТРОШОЦИ ЗА ОПЕРИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ И ПРИХОДИ ОД ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА 
ДОКОЛКУ ОПШТИНАТА САМА ГО СПРОВЕДЕ ПРОЕКТОТ

Табела 36, Инвестиции- Општината сама го реализира проектот

Забелешки: 
- Реновирање, адаптација, доградба: 355000 евра,
- Опремување на простор надвор: 85000 евра,
- Опремување на простор внатре: 37000 евра,
- Прединвестициски трошоци*: 10000 евра. 

*(студии, тендери, ревизија на проект, надзор над изведба и технички прием)

Godina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Investicii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zemja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investicija vo renovirawe 0 355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opremuvawe nadvor 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opremuvawe vnatre 37.000

Vkupno kapitalni investicii 0 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Predinvesticiski izdatoci 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vkupni investiciski tro{oci 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Табела 37, Финансиска анализа- Општината сама го реализира проектот

Prihodi i rashodi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Prihodi

Komercijalni prihodi 0 0 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500

Izvori na finansirawe 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sopstven kapital 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krediti 0 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatok na vrednosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.700

Vk. Prihodi 10.000 477.000 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 303.200

Rashodi

Investicii vo postojani sredstva 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odr`uvawe 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Bruto plati 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Varijabilni tro{oci 0 0 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725

Nepredvideni tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anuiteti 0 0 0 0 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vk. Rashodi 10.000 477.000 90.025 90.025 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Prilivi - Odlivi -10.000 -477.000 160.775 160.775 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 160.775 160.775 160.775 160.775 160.775 160.775 160.775 160.775 232.475

Prilivi - Odlivi po odano~uvawe -10.000 -477.000 160.775 160.775 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 160.775 160.775 160.775 160.775 160.775 160.775 160.775 160.775 232.475

FNSV 1.048.760

FISR 25,40%

Забелешка: 
- Комерцијални приходи (без приходи од јавна дејност),
- Извор на финансирање е кредит по услови на Светска Банка.
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Табела 38. Економска анализа- Општината сама го реализира проектот

Prihodi i rashodi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Prihodi

Komercijalni prihodi 0 0 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500

Izvori na finansirawe 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sopstven kapital 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krediti 0 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatok na vrednosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.700

Vk. Prihodi 10.000 477.000 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 303.200

Rashodi

Investicii vo postojani sredstva 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odr`uvawe 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Bruto plati 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Varijabilni tro{oci 0 0 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725

Nepredvideni tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anuiteti 0 0 0 0 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vk. Rashodi 10.000 477.000 90.025 90.025 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025

Neto koristi i tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Prilivi - Odlivi -10.000 -477.000 160.775 160.775 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 99.001 160.775 160.775 160.775 160.775 160.775 160.775 160.775 160.775 232.475

NSV 1.048.760

ISR 25,40%
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Табела 39. Економска анализа со вклучени ризици- Општината сама го реализира проектот

Prihodi i rashodi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Prihodi

Komercijalni prihodi 0 0 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500

Izvori na finansirawe 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sopstven kapital 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krediti 0 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatok na vrednosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.700

Vk. Prihodi 10.000 477.000 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 303.200

Rashodi

Investicii vo postojani sredstva 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odr`uvawe 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Bruto plati 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Varijabilni tro{oci 0 0 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725

Nepredvideni tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anuiteti 0 0 0 0 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vk. Rashodi 10.000 477.000 90.025 90.025 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 151.799 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025

Neto koristi i tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rizici -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Prilivi - Odlivi -10.000 -477.000 105.775 105.775 44.001 44.001 44.001 44.001 44.001 44.001 44.001 44.001 44.001 44.001 105.775 105.775 105.775 105.775 105.775 105.775 105.775 105.775 177.475

ENSV 413.216

EISR 13,18%
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Табела 40. Економска анализа со вклучени ризици и со каматна стапка еднаква на ЕДС = 7,4.- Општината сама го реализира 
проектот

Prihodi i rashodi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Prihodi

Komercijalni prihodi 0 0 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500

Izvori na finansirawe 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sopstven kapital 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krediti 0 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatok na vrednosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.700

Vk. Prihodi 10.000 477.000 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 231.500 303.200

Rashodi

Investicii vo postojani sredstva 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odr`uvawe 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Bruto plati 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Varijabilni tro{oci 0 0 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725

Nepredvideni tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anuiteti 0 0 0 0 69.175 69.175 69.175 69.175 69.175 69.175 69.175 69.175 69.175 69.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vk. Rashodi 10.000 477.000 90.025 90.025 159.200 159.200 159.200 159.200 159.200 159.200 159.200 159.200 159.200 159.200 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025 90.025

Neto koristi i tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rizici -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Prilivi - Odlivi -10.000 -477.000 105.775 105.775 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 105.775 105.775 105.775 105.775 105.775 105.775 105.775 105.775 177.475

ENSV 194.395

EISR 12,20%
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ТРОШОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ТРОШОЦИ ЗА ОПЕРИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ И ПРИХОДИ ОД ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРИ 
РСОТ

Табела 41. Инвестиции РСОТ-реновирање, сопственост, оперирање и трансфер

Godina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Investicii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zemja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investicija vo renovirawe 0 355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opremuvawe nadvor 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opremuvawe vnatre 37.000

Vkupno kapitalni investicii 0 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Predinvesticiski izdatoci 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vkupni investiciski tro{oci 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Забелешки: 
- Реновирање, адаптација, доградба: 355000 евра,
- Опремување на простор надвор: 85000 евра,
- Опремување на простор внатре: 37000 евра,
- Прединвестициски трошоци*: 10000 евра. 

*(студии, тендери, ревизија на проект, надзор над изведба и технички прием)
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Табела 42. Финансиска анализа - РСОТ

Prihodi i rashodi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Prihodi

Komercijalni prihodi 0 0 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000

Izvori na finansirawe 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sopstven kapital 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krediti 0 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatok na vrednosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.700

Vk. Prihodi 10.000 477.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 341.700

Rashodi

Investicii vo postojani sredstva 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odr`uvawe 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Bruto plati 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Varijabilni tro{oci 0 0 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500

Nepredvideni tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anuiteti 0 0 0 0 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vk. Rashodi 10.000 477.000 95.800 95.800 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Prilivi - Odlivi -10.000 -477.000 193.500 193.500 117.860 117.860 117.860 117.860 117.860 117.860 117.860 117.860 117.860 117.860 193.500 193.500 193.500 193.500 193.500 193.500 193.500 193.500 265.200

Danoci 10% 19.350 19.350 11.786 11.786 11.786 11.786 11.786 11.786 11.786 11.786 11.786 11.786 19.350 19.350 19.350 19.350 19.350 19.350 19.350 19.350 26.520

Prilivi - Odlivi po odano~uvawe -10.000 -477.000 174.150 174.150 106.074 106.074 106.074 106.074 106.074 106.074 106.074 106.074 106.074 106.074 174.150 174.150 174.150 174.150 174.150 174.150 174.150 174.150 238.680

FNSV 616.853

FISR 27,57%

Забелешка: 
- Комерцијални приходи (со учество на општина Ѓорче Петров),
- Извор на финансирање е кредит.
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Табела 43. Економска анализа-РСОТ

Prihodi i rashodi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Prihodi

Komercijalni prihodi 0 0 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000

Izvori na finansirawe 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sopstven kapital 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krediti 0 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatok na vrednosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.700

Vk. Prihodi 10.000 477.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 341.700

Rashodi

Investicii vo postojani sredstva 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odr`uvawe 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Bruto plati 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Varijabilni tro{oci 0 0 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500

Nepredvideni tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anuiteti 0 0 0 0 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vk. Rashodi 10.000 477.000 95.800 95.800 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800

Neto koristi i tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Prilivi - Odlivi -10.000 -477.000 193.500 193.500 117.860 117.860 117.860 117.860 117.860 117.860 117.860 117.860 117.860 117.860 193.500 193.500 193.500 193.500 193.500 193.500 193.500 193.500 265.200

NSV 730.716

ISR 30,97%
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Табела 44. Економска анализа со вклучени ризици-РСОТ

Prihodi i rashodi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Prihodi

Komercijalni prihodi 0 0 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000

Izvori na finansirawe 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sopstven kapital 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krediti 0 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatok na vrednosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.700

Vk. Prihodi 10.000 477.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 341.700

Rashodi

Investicii vo postojani sredstva 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odr`uvawe 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Bruto plati 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Varijabilni tro{oci 0 0 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500

Nepredvideni tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anuiteti 0 0 0 0 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 75.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vk. Rashodi 10.000 477.000 95.800 95.800 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 171.440 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800 95.800

Neto koristi i tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rizici -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000

Amortizacija 0 0 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300 19.300

Prilivi - Odlivi -10.000 -477.000 128.500 128.500 52.860 52.860 52.860 52.860 52.860 52.860 52.860 52.860 52.860 52.860 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500 200.200

ENSV 239.161

EISR 16,39%
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КОМПАРАТОР ЗА ЈАВЕН СЕКТОР

Табела 45. Основен компаратор за јавен сектор

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Rashodi

Investicii vo postojani sredstva 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odr`uvawe 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Bruto plati 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Varijabilni tro{oci 0 0 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725

Nepredvideni tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anuiteti 0 0 0 0 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vk. Rashodi -10.000 -477.000 70.725 70.725 132.499 132.499 132.499 132.499 132.499 132.499 132.499 132.499 132.499 132.499 70.725 70.725 70.725 70.725 70.725 70.725 70.725 70.725 70.725

NSV 765.981
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Табела 46. Компаратор за јавен сектор прилагоден за ризик

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Rashodi

Investicii vo postojani sredstva 10.000 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odr`uvawe 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Bruto plati 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Varijabilni tro{oci 0 0 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725 34.725

Nepredvideni tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anuiteti 0 0 0 0 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 61.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vk. Rashodi -10.000 -477.000 70.725 70.725 132.499 132.499 132.499 132.499 132.499 132.499 132.499 132.499 132.499 132.499 70.725 70.725 70.725 70.725 70.725 70.725 70.725 70.725 70.725

Rizici -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000

Vk. Rashodi prilagodeni za rizici -10.000 -477.000 125.725 125.725 187.499 187.499 187.499 187.499 187.499 187.499 187.499 187.499 187.499 187.499 125.725 125.725 125.725 125.725 125.725 125.725 125.725 125.725 125.725

NSV 1.401.525

Табела 47. Исплата кон приватен партнер.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Исплата кон приватен партнер

Јавна дејност 0 0 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500

Odr`uvawe 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Вкупно 0 0 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500

NSV 472.649
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ТРОШОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ТРОШОЦИ ЗА ОПЕРИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ И ПРИХОДИ ОД ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРИ 
РСОТ СО ОБУКА НА ТУРИСТИЧКИ РАБОТНИЦИ

Табела 48. Инвестиции- Варијанта 2, Обука на туристички работници

Godina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Investicii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zemja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investicija vo renovirawe 0 355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Smestuva~ki kapacitet 140.000

Opremuvawe nadvor 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opremuvawe vnatre 37.000

Kurikulumi i materijali za obuka 35.000

Vkupno kapitalni investicii 0 652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Predinvesticiski izdatoci 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vkupni investiciski tro{oci 10.000 652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Забелешки: 
- Реновирање, адаптација, доградба: 355000 евра,
- Сместувачки капацитети за возрасни: 140000 евра,
- Тренинг материјали: 35000 евра,
- Опремување на простор надвор: 85000 евра,
- Опремување на простор внатре: 37000 евра,
- Прединвестициски трошоци*: 10000 евра. 

*(студии, тендери, ревизија на проект, надзор над изведба и технички прием)
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Табела 49. Финансиска анализа-Варијанта 2
Prihodi i rashodi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Prihodi

Komercijalni prihodi 0 0 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000

Izvori na finansirawe 10.000 652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sopstven kapital 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krediti 0 652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatok na vrednosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.400

Vk. Prihodi 10.000 652.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 484.400

Rashodi

Investicii vo postojani sredstva10.000 652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odr`uvawe 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Bruto plati 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Amortizacija 0 0 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600

Varijabilni tro{oci 0 0 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500

Nepredvideni tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anuiteti 0 0 0 0 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vk. Rashodi 10.000 652.000 129.100 129.100 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100

Amortizacija 0 0 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600

Prilivi - Odlivi -10.000 -652.000 266.500 266.500 163.110 163.110 163.110 163.110 163.110 163.110 163.110 163.110 163.110 163.110 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 380.900

Danok 10% 0 0 26.650 26.650 16.311 16.311 16.311 16.311 16.311 16.311 16.311 16.311 16.311 16.311 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 26.650 38.090

Prilivi - Odlivi po odano~uvawe-10.000 -652.000 239.850 239.850 146.799 146.799 146.799 146.799 146.799 146.799 146.799 146.799 146.799 146.799 239.850 239.850 239.850 239.850 239.850 239.850 239.850 239.850 342.810

FNSV 861.065

FISR 28,09%

Забелешка: 
- Комерцијални приходи (со учество на општина Ѓорче Петров и со туристички работници обука),
- Извор на финансирање е кредит.



Физибилити студија за јавно приватно партнерство

Финална Верзија 97

Табела 50. Економска анализа-Варијанта 2
Prihodi i rashodi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Prihodi

Komercijalni prihodi 0 0 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000

Izvori na finansirawe 10.000 652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sopstven kapital 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krediti 0 652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatok na vrednosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.400

Vk. Prihodi 10.000 652.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 484.400

Rashodi

Investicii vo postojani sredstva 10.000 652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odr`uvawe 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Bruto plati 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Amortizacija 0 0 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600

Varijabilni tro{oci 0 0 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500

Nepredvideni tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anuiteti 0 0 0 0 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vk. Rashodi 10.000 652.000 129.100 129.100 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100

Neto koristi i tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacija 0 0 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600

Prilivi - Odlivi -10.000 -652.000 266.500 266.500 163.110 163.110 163.110 163.110 163.110 163.110 163.110 163.110 163.110 163.110 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 380.900

NSV 1.018.310

ISR 31,55%
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Табела 51. Економска анализа со вклучени ризици-Варијанта  2
Prihodi i rashodi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Prihodi

Komercijalni prihodi 0 0 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000

Izvori na finansirawe 10.000 652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sopstven kapital 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krediti 0 652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatok na vrednosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.400

Vk. Prihodi 10.000 652.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 484.400

Rashodi

Investicii vo postojani sredstva 10.000 652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odr`uvawe 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Bruto plati 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Amortizacija 0 0 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600

Varijabilni tro{oci 0 0 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500

Nepredvideni tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anuiteti 0 0 0 0 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 103.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vk. Rashodi 10.000 652.000 129.100 129.100 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 232.490 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100 129.100

Neto koristi i tro{oci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rizici -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000

Amortizacija 0 0 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600

Prilivi - Odlivi -10.000 -652.000 181.500 181.500 78.110 78.110 78.110 78.110 78.110 78.110 78.110 78.110 78.110 78.110 181.500 181.500 181.500 181.500 181.500 181.500 181.500 181.500 295.900

ENSV 375.980

EISR 17,49%
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