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Поступајући ио вашем захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, 
у којем тражите да вам се доставе:

- Сви захтеви који је јавни партнер, у вези са заједничким улагањем у пројекат 
Београд на води, упутио приватном партнеру, у којима је тражио 
периодичне извештаје о његовом раду, активностима и испуњењу обавеза, у 
складу са јавним уговором;
Периодичне извештаје које је приватни партнер доставио као одговор на 
захтеве из тачке 1. овог захтева, као и евентуалне друге извештаје о 
испуњавању обавезе које је приватни партнер достављао и без захтевајавног 
партнера;
Сва обавештења која је јавни партнер доставио Министарству финансија о 
примљеним периодичним извештајима из тачке 2. овог захтева;
Сва обавештења која је јавни партнер доставио Министарству финансија о 
евентуалним уоченим неправилностима и предузетим мерама, 

а у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, чл. 63. и 64., 
овим путем, ради појашњења наводимо следеће:

- Чланом 3. тачка 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, 
прописано је да се „Овај закон не примењује најавно-приватна партнерства, 
са или без елемената концесије, ако би: 2) се то партнерство заснивало на 
међународним уговорима које је Република Србија закључила са једном или 
више држава ради заједничког спровођења или коришћења пројеката.”
Члан 6. Закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе 
Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата, који је донела 
Народна скупштине Републике Србије 15. марта 2013. године, предвиђа да 
„Споразуми, уговори, програми и пројекти закључени у складу са овим 
Споразумом не подлежу јавним набавкама, јавним тендерима, јавним 
надметањима или другом поступку предвиђеном националним 
законодавством Републике Србије.“



Сходно претходно изнетом, на Уговор о заједничком улагању у пројекат 
Београд на води, број 05 број: 336-4674/2015 од 26. маја 2015. године, не примењују се 
одредбе Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама.

С поштовањем,


