
У складу са чл. 19 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 88/2011; у даљем тексту: ЗЈППК), јавна тела Града Београда (у даљем 
тексту: Јавна тела) имају право да разматрају предлоге заинтересованих лица са реализацију 
пројеката јавно-приватног партнерства (у даљем тексту: ЈПП) са или без елемената концесије (у 
даљем тексту: Самоиницијативни предлози), под условом да се Самоиницијативни предлози не 
односе на пројекат за који ја покренут поступак доделе јавног уговора или објављен јавни позив. 
 
Савет за јавно-приватно партнерство Града Београда (у даљем тексту: Савет за ЈПП), образован 
решењем Градоначелника града Београда бр. 020-3697/15-Г од 22. маја 2015. године а на основу  
закључка Скупштине града Београда бр. 3-233/15-С од 2. априла 2015. године, је установио 
посебну процедуру за подношење Самоиницијативних предлога Јавним телима: 
 
Форма Самоиницијативног предлога 
 
Самоиницијативни предлози би требало да садрже следеће елементе: 

 

 Назнаку да се ради о Самоиницијативном предлогу у смислу чл. 19. ЗЈППК; 

 Правни модел реализације ЈПП – назнаку да ли се ради о уговорном или 
институционалном ЈПП, те да ли се ради о ЈПП са или без елемената концесије; 

 Предмет ЈПП, назнаку географског подручја на којем би се обављала делатност ЈПП и 
циљеве у оквиру јавних задатака које треба остварити пројектом; 

 Пословни план, спецификације у погледу финансирања пројекта и планирану расподелу 
ризика, са посебним освртом на ризике изградње, расположивости и тражње; 

 Вредност израђене документације, са спецификацијом трошкова и пратећом 
документацијом (фактурама итд.); 

 Копије документације чија се вредност наводи; 

 Основне податке о предлагачу (пословно име, правну форму, јурисдикцију у којој је 
регистрован, податке о менаџменту и контакт податке); и 

 Изјаву којом се потврђује да предлагач одговара за тачност података наведених у 
Самоиницијативном предлогу. 

 
У случају да неки од ових елемената није садржан у поднетом документу, Јавно тело, Кабинет 
градоначелника Града Београда и Савет за ЈПП задржавају право да такав документ не сматрају 
Самоиницијативним предлогом, те да од подносиоца таквог документа захтевају додатна 
појашњења или радње. 
 
Подношење Самоиницијативних предлога 
 
Самоиницијативни предлози се подносе релевантном Јавном телу, с тим да се обавезно једна 
копија доставља Кабинету градоначелника Града Београда, са назнаком „За Савет за ЈПП“. 
Сматраће се да рокови предвиђени чл. 19. ЗЈППК почињу да теку даном пријема 
Самоиницијативног предлога на писарницу релевантног Јавног тела. 
 
Одлучивање о Самоиницијативним предлозима 
 
У складу са интерном регулативом, Јавно тело ће одговорити на Самоиницијативни предлог тек по 
добијању мишљења Савета за ЈПП о томе да ли је Самоиницијативни предлог у јавном интересу. 



Јавно тело задржава право да, по добијању смерница Савета за ЈПП, захтева додатна појашњења 
или радње од подносиоца. У складу са чл. 19. ЗЈППК, Јавно тело има право да цени оправданост 
трошкова израде документације чија је вредност наведена у Самоиницијативном предлогу. 
 


