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На основу члана 15. тачка г) и члана 43. став 2. Закона
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 118/08) и члана 12. став 6. Закона о Јавноприватном партнерству у Републици Српској (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 59/09 и 63/11), Влада Републике Српске, на сједници од 14. јуна 2012. године,
донијела је

У Р Е Д БУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Уредби о поступку реализације пројеката јавно-приватног партнерства у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 104/09) у члану 2. послије
тачке з. додају се нове т. и) и ј), које гласе:
“и) резидуална вриједност је вриједност имовине коју
приватни партнер преноси у власништво јавном партнеру
након истека уговора између јавног и приватног партнера.
ј) due diligence представља свобухватну анализу која
обухвата финансијски аспект и порезе, анализу законског
оквира, анализу технологије, људских ресурса, пословних
операција и приједлог за регулацију будућег предузећа.”.
Члан 2.
У члану 3. иза става (2) додаје се нови став (3), који гласи:
“(3) Уколико је предмет јавно-приватног партнерства,
по посебном закону, у искључивој надлежности јавног
предузећа, Влада Републике Српске, на приједлог ресорног министарства, може искључити примјену ограничења
из става 2. овог члана.”.
Досадашњи ст. (3) и (4) постају ст. (4) и (5).
Члан 3.
У члану 4. став 1. тачка е) иза ријечи: “модел)” додају
се ријечи: “у складу са Прилогом 7 ове уредбе;”.
У члану 4. став 1. додаје се нова тачка к), која гласи:
“к) Доказ о усклађености са просторнопланском документацијом.”.
Члан 4.
У члану 5. став 1. тачка ж) иза ријечи: “прихода” додају се ријечи: “статичка и динамичка финансијска анализа”.

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

У члану 5. додаје се нови став 3), који гласи:
“3) У случају спровођења пројекта институционалним
обликом, студија изводљивости обавезно садржи due diligence анализу јавног партнера, као и приједлог за регулацију будућег заједничког привредног друштва.”.
Члан 5.
У члану 6. иза ријечи: “методологији” додају се сљедеће ријечи: “, ажурирана са релевантним показатељима
модела ЈПП-а”.
Члан 6.
У члану 7. послије става 1. додаје се нови став 2, који
гласи:
“2) Ресорно министарство, у року од 15 дана од дана
пријема коначног приједлога пројекта, доставља Министарству мишљење на студију или предстудију економске
оправданости, као и мишљење о усклађености приједлога
пројекта са секторским развојним плановима и стратегијама, односно прописима.”.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 7.
У члану 9. додају се т. и) и ј), које гласе:
“и) Нето садашње вриједности утврђене финансијском
анализом,
ј) Резидуалне вриједности имовине након истека уговореног односа.”.
Члан 8.
У члану 12. ст. (1) и (2) бришу се ријечи: “надлежно
министарство”.
У члану 12. став (3) иза ријечи: “јавно-приватног партнерства” додају се сљедеће ријечи: “, која обавезно садржи
мишљење ресорног министарства на приједлог пројекта,
мишљење Министарства на оправданост пројекта и оправданост модела јавно-приватног партнерства”.
У члану 12. додаје се нови став (4), који гласи:
“Министарство о закључку Владе Републике Српске на
Информацију из члана 12. став (3) обавјештава јавног
партнера о даљним активностима на Пројекту.”.
Члан 9.
Члан 13. брише се.
Досадашњи чл. 14., 15. и 16., постају чл. 13., 14. и 15.
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Члан 10.
У члану 15. став (1) ријечи: “у складу са чланом 12.
став 3. доставља Министарству на оцјену и одобрење
приједлог тендерске документације са прилозима” мијењају се ријечима: “сачињава тендерску документацију са
свим прилозима”.
У члану 15. ст. (4), (6), (7) и (8) бришу се.
У члану 15. досадашњи став (5) постаје став (4), мијења се и гласи: “Јавни партнер доноси рјешење о покретању поступка избора приватног партнера, које обавезно
садржи:
а) податке о јавном партнеру,
б) предмет набавке,
в) укупну вриједност пројекта,
г) нето садашњу вриједност,
д) начин обезбјеђења финансирања пројекта и
ђ) рок трајања уговора о ЈПП-у.”.

,
,

Члан 11.
У члану 16. став (1) ријечи: “из члана 15. став 1. тачка
е)” мијењају се у: “из члана 15. став 2. тачка е).
,

Члан 12.
Члан 17. брише се.
Досадашњи чл. 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.
и 28. постају чл. 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. и 26.
Члан 13.
У члану 18. став (8) иза ријечи: “доставу иницијалних
понуда” брише се ријеч: “је” и додају се ријечи: “не може
бити мањи од”.
Члан 14.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1399/12
14. јуна 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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