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,

589
На основу члана 23. став 2. Закона о јавно-приватном
партнерству у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, брoj 59/09), члана 69. ст. 1. и 2. и члана
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08 и 11/09), министар финансија д о н о с и

.

,

П РА В И Л Н И К
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА
ПРОЈЕКАТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

,
,

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај “Регистра
пројеката јавно-приватног партнерства“ (у даљем тексту:
Регистар пројеката), као и садржај и начин попуњавања
обрасца, који води Министарство финансија (у даљем тексту: Министарство) у документационој и електронској
форми.
Члан 2.
Регистар пројеката се састоји од:
1) одобрених пројеката јавно-приватног партнерства;
2) пројеката јавно-приватног партнерства који нису реализовани.

,

Члан 3.
Регистар пројеката из члана 1. садржи поглавља:
а) општи подаци,
б) финансијски подаци,
в) статус пројекта,
г) подаци о избору приватног партнера,
д) уговорне одредбе,
е) надзор и мониторинг и
ж) остало.
.

,

,

Члан 4.
Поглавље “Општи подаци“ садржи основне податке о
пројекту, као што су: назив пројекта, скраћени назив пројекта, општина у којој је пројекат реализован – односно у
којој је требало да буде реализован, јавни партнер и датум
предлагања пројекта, јединствени идентификациони број
(ЈИБ) и адреса јавног партнера, ресорно надлежно министарство, модел по којем се реализује пројекат, модел подјеле ризика између јавног и приватног партнера те опис и
циљ пројекта.
Члан 5.
Поглављем “Финансијски подаци“ обухваћени су финансијски подаци о пројекту који се односе на процијењену вриједност пројекта, нето садашњу вриједност пројекта, интерну стопу поврата, износ уговорених накнада,
извршена плаћања по годинама и финансијске гаранције.
Члан 6.
Поглавље “Статус пројекта“ садржи вријеме трајања
пројекта и податке о фази реализације пројекта (пројекат
одобрен, имплементација у току, пројекат завршен).
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Члан 7.
У поглављу “Подаци о избору приватног партнера“ садржани су подаци који се односе на избор приватног партнера, односно спроведеној процедури компететивног дијалога.

Министарства финансија, надлежног министарства и Владе Републике Српске, мишљење Правобранилаштва Републике Српске, евентуалне напомене које су значајне за дати пројекат те осталу документацију прописану Законом и
Уредбом.

Члан 8.
Поглавље “Уговорне одредбе“ садржи сврху и предмет
уговора, обавезе јавног партнера, обавезе приватног партнера, имовинска права уговорних страна, дефинисање власништва по истеку уговора и уговорне казне.

Члан 11.
Унос података у Регистар из члана 1. овог правилника
врши Одјељење за јавно-приватно партнерство у Ресору за
јавна улагања Министарства финансија Републике Српске.

Члан 9.
Поглавље “Надзор и мониторинг“ садржи доступне податке о праћењу пројекта од стране јавног партнера, надлежног министарства, Министарства и осталих служби.
Члан 10.
Поглавље “Остало“ садржи податке који се односе на
документацију везану за реализацију пројекта: образац
приједлога пројекта, студију оправданости, сагласности

Члан 12.
Образац “Регистар пројекта“ је саставни дио овог правилника.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.10/052-258/10
6. априла 2010. године
Бања Лука

 
 
  

Министар,
Александар Џомбић, с.р.
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