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П Р Е Д Л О Г 

 

На основу члана 54а став 3. Закона о буџетском систему(„Службени гласник РС“, 

бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015 – др. пропис, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 

149/2020 и 118/2021) , 

Влада доноси  

 

УРЕДБУ 

 о изменама и допунама Уредбе о управљању капиталним пројектима  

 

 

Члан 1. 

 

У Уредби о управљању капиталним пројектима („Службени гласник РС“, број 

51/2019, у даљем тексту „Уредба“), члан 3. став 1 тачка 4) мења се и гласи: 

„Инвестициона документација је документација која се израђује у појединим фазама 

пројектног циклуса ради: сагледавања финансијских, друштвено-економских, 

техничких, технолошких, просторних, социјалних и осталих ефеката капиталног 

пројекта, сагледавања утицаја капиталног пројекта на регионални развој, заштиту 

животне средине, укључујући утицај на климатске промене и са климом повезане 

ризике, као и усклађеност капиталног пројекта са Зеленом агендом за Западни Балкан, у 

сврху доношења одлуке о финансирању капиталног пројекта у складу са буџетским 

циљевима и извештавања о капиталном пројекту;“.  

 

 У ставу 1. тачка 11) после речи: „ограничења” додаје се запета и речи: 

„укључујући утицај на климатске промене и са климом повезане ризике, друге утицаје 

на животну средину, као и усклађеност капиталног пројекта са Зеленом агендом за 

Западни Балкан,“. 

 

 У ставу 1. тачка 12) после речи: „укључујући” додају се речи: „утицај на 

климатске промене и са климом повезане ризике, друге утицаје на животну средину, као 

и усклађеност одабране опције капиталног пројекта са Зеленом агендом за Западни 

Балкан, и“.  

 

У ставу 1. тачка 15) после речи: „аспекта” додају се речи: „и утицаја идеје 

капиталног пројекта климатске промене и са климом повезане ризике, друге утицаје на 

животну средину, као и усклађеност идеје капиталног пројекта са Зеленом агендом за 

Западни Балкан.“, а речи: „пројектне идеје“ бришу се. 

 

 У ставу 1. тачка 17) после речи: „интеграције” брише се везник „и”, ставља се 

запета, а после заграде се додају речи: „и министарство надлежно за послове заштите 

животне средине”. 

 

 У ставу 1. тачка 19) после речи: „аспекту” тачка се замењује запетом и додају се 

речи: „односно мишљење о утицају на климатске промене и са климом повезане ризике, 

другим утицајима на животну средину, као и о усклађености идеје капиталног пројекта 

са Зеленом агендом за Западни Балкан.“. 
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Члан 2. 

 

У члану 9. став 7. после речи: „поступак” додају се речи: „припреме и”. 

 

Члан 3. 

 

 У члану 13. став 4. после речи: „развој” тачка се замењује запетом и додају се 

речи: „укључујући утицај на климатске промене и са климом повезане ризике, друге 

утицаје на животну средину, као и усклађеност капиталног пројекта са Зеленом агендом 

за Западни Балкан.”. 

 

 У ставу 6. тачка се замењује запетом и додају се речи: „а копију наведеног 

обрасца истовремено доставља Министарству финансија ради информисања.“.  

 

У ставу 8. после речи: „релевантност” тачка се замењује запетом, и додају се речи: 

„и министарству надлежном за послове заштите животне средине ради давања мишљења 

о аспектима утицаја пројекта на климатске промене и са климом повезане ризике, 

другим утицајима на животну средину, као и усклађености идеје капиталног пројекта са 

Зеленом агендом за Западни Балкан.” 

Став 9. мења се и гласи: 

„Министарство финансија и министарство надлежно за послове заштите животне 

средине достављају, у писаној форми, овлашћеном предлагачу мишљења из става 8. овог 

члана у року од 15 радних дана од дана пријема обрасца из става 8. овог члана.” 

 

После става 9. додаје се нови став 10. који гласи: 

„Министарство надлежно за послове заштите животне средине мишљења из става 8. 

овог члана такође доставља Министарству финансија, ради укључивања мишљења у 

документацију која се доставља републичкој Комисији за капиталне инвестиције.” 

Досадашњи став 10. који постаје став 11. мења се и гласи: „Министарство 

финансија тромесечно доставља листу приоритетних пројектних идеја, са мишљењима 

по питању финансијског и имплементационог аспекта, и аспеката утицаја пројекта на 

климатске промене и са климом повезане ризике, другим утицајима на животну 

средину, као и усклађености са Зеленом агендом за Западни Балкан, републичкој 

Комисији ради усвајања.“ 

 

Досадашњи став 11. постаје став 12. 

  

У досадашњем ставу 12. који постаје став 13. број „10” замењује се бројем „11”. 

 

У досадашњем ставу 13. који постаје став 14. број „12” замењује се бројем „13”. 

 

Члан 4. 

 

 У члану 14. став 1. број „12” замењује се бројем „13”. 

 

 Став 2. мења се и гласи: „Овлашћени предлагач је дужан да у року од 30 дана од 

дана пријема обавештења из члана 13. став 14. ове уредбе Министарству за европске 

интеграције, Министарству финансија, Министарству грађевинарства и министарству 
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надлежном за послове заштите животне средине достави упитник о процени спремности 

пројекта.” 

У ставу 4. после речи: „финансија” брише се везник „и” и додаје се запета, а после 

речи: „грађевинарства” додају се речи: „и министарство надлежно за послове заштите 

животне средине”. 

 

Члан 5. 

 

 У члану 15. став 1. после речи: „комисије” тачка се замењује запетом, и додају се 

речи: „и министарству надлежном за послове заштите животне средине ради ревизије 

утицаја пројекта на климатске промене и са климом повезане ризике, других утицаја на 

животну средину, у складу су Зеленом агендом за Западни Балкан.”. 

 

 У ставу 2. после речи: „комисије” додају се речи: „и мишљење министарства 

надлежног за послове заштите животне средине”. 

 

У ставу 4. после речи: „аспекта” тачка се замењује запетом, и додају се речи: „и 

министарству надлежном за заштиту животне средине ради ревизије аспекта утицаја 

капиталног пројекта на климатске промене и са климом повезане ризике, друге утицаје 

на животну средину, као и о усклађености капиталног пројекта са  Зеленом агендом за 

Западни Балкан.”. 

Члан 6. 

 

У члану 16. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:  

„Категоризација капиталних пројеката сачињена од стране министарства надлежног за 

послове заштите животне средине на основу утицаја капиталних пројеката на климатске 

промене и са климом повезане ризике, других утицаја на животну средину у складу са 

Зеленом агендом за Западни Балкан, саставни је део документације из става 3. овог члана 

која се доставља надлежној комисији за капиталне инвестиције.” 

 

Досадашњи став 4. који постаје став 5. мења се и гласи: 

„Надлежна Комисија за капиталне инвестиције разматра предлог из става 3. овог члана, 

усваја Листу приоритетних пројеката, и доноси препоруку о одабиру извора 

финансирања, уколико извор финансирања није дефинисан у некој од претходних фаза 

пројекта.” 

 

После досадашњег става 4. који је постао став 5. додаје се нови став 6. који гласи: 

„Прописе о процени и категоризацији утицаја капиталног пројекта на климатске 

промене и са климом повезане ризике, и других утицаја на животну средину у складу са 

Зеленом агендом за Западни Балкан, којима се ближе уређује начин и поступак израде 

процене и категоризације капиталних пројеката из става 4. овог члана, доноси министар 

надлежан за послове заштите животне средине.“. 

 

Члан 7. 

 

У члану 18. став 1. речи: „Капитални пројекти” мењају се речима: „Капиталне 

пројекте”. 

 

Члан 8. 
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У члану 22. у ставу 2. после речи: „развоја” ставља се запета и додају се речи: 

„укључујући ефекте капиталног пројекта на климатске промене и са климом повезане 

ризике, друге утицаје на животну средину, као и усклађеност капиталног пројекта са 

Зеленом агендом за Западни Балкан,”. 

 

Члан 9. 

 

У члану 23. став 1. тачка 2) број „13” иза речи: „став” замењује се бројем „14”. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 10. 

 

За капиталне пројекте који се у тренутку ступања на снагу ове уредбе, налазе у 

фази припреме пројектне документације, овлашћени предлагач капиталног пројекта 

дужан је да министарству надлежном за послове заштите животне средине поднесе 

захтеве из члана 13. став 8. и члана 14. став 2. Уредбе о управљању капиталним 

пројектима („Сл. гласник РС“, број 51/2019), сходно фази у којој се капитални пројекат 

налази на дан почетка примене ове уредбе. 

 

Захтев из става 1. овог члана који се односи на члан 14. став 2. Уредбе о 

управљању капиталним пројектима („Сл. гласник РС“, број 51/2019) подноси се и 

уколико је већ сачињен извештај о процени спремности капиталног пројекта. 

 

За капиталне пројекте који се на дан ступања на снагу ове уредбе налазе у фази 

имплементације израђује се извештај о ефектима капиталног пројекта у складу са 

одредбама члана 22. Уредбе о управљању капиталним пројектима („Сл. гласник РС“, 

број 51/2019). 

Члан 11. 

 

Прописе о процени и категоризацији утицаја капиталног пројекта на климатске 

промене и са климом повезане ризике, и других утицаја на животну средину у складу са 

Зеленом агендом за Западни Балкан, министар надлежан за послове заштите животне 

средине донеће у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове уредбе. 

 

Министар надлежан за послове финансија ускладиће прописе претходно донете 

за спровођење Уредбе сходно члану 9. став 7. Уредбе о управљању капиталним 

пројектима („Сл. гласник РС“, број 51/2019) са одредбама ове уредбе у року од 90 дана 

од дана ступања на снагу ове уредбе. 

 

Члан 12. 

 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, а примењиваће се по истеку 90 дана од дана ступања на 

снагу ове уредбе.  

 

 

05 број  

У Београду, ……. 2022. године 

ВЛАДА 


