
Уредба о управљању капиталним пројектима 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

Дефиницијe 

Члан 3. 

Поједини појмови употребљени у овој уредби имају следеће значење: 

1) Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и 

грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно 

локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део 

пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају 

улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног 

интереса. Капиталне пројекте чине и све јавне инвестиције у нефинансијску имовину 

чији је век трајања, односно коришћења дужи од једне године, које су финансиране 

из републичког буџета, буџета локалне самоуправе, зајма и/или бесповратних 

средстава примљених у име Републике Србије или уз гаранције Републике Србије; 

2) Портфолио капиталних пројеката је група пројеката који су прошли све 

неопходне процене квалитета и очекују имплементацију или је њихова 

имплементација у току; 

3) Пројектни циклус је процес кроз који се пројектна идеја претвара у конкретно 

решење, односно излазни резултат пројекта; 

4) Инвестициона документација је документација која се израђује у појединим 

фазама пројектног циклуса ради: доношења одлуке о финансирању капиталног 

пројекта у складу са буџетским циљевима; сагледавања финансијских, друштвено-

економских, техничких, технолошких, просторних, социјалних и осталих ефеката 

капиталног пројекта, процену његовог утицаја на заштиту животне средине и 

регионални развој и извештавања о капиталном пројекту; 

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; 

5) Капитални пројекат од посебног значаја за Републику Србију је пројекат који је 

предложен искључиво од стране ресорног министарства, препознат као пројекат од 

посебног значаја одлуком Владе (на основу закона, усвојених билатералних и 

мултилатералних споразума и других уговора и одлуке Владе), и који је на основу 

одлуке Владе о препознавању пројекта као пројекта од посебног значаја за Републику 

Србије директно унет на листу приоритетних пројектних идеја, односно листу 

приоритетних припремљених пројеката; 

6) Ресорно министарство је министарство које обавља послове државне управе који 

се односе на област у којој се капитални пројекат реализује у смислу закона који 



уређује образовање министарстава и посебних организација и утврђује њихов 

делокруг; 

7) Предлог идеје капиталног пројекта представља иницијативу за покретање 

пројектног циклуса који садржи сврху пројекта и циљеве који се желе остварити 

имплементацијом капиталног пројекта, као и индикаторе учинка којима се прати 

остварење постављених циљева, кратак опис техничких, технолошких и других 

елемената предложеног решења, укључујући процењене трошкове капиталног 

пројекта и могуће изворе финансирања; 

8) Предлагач идеје капиталног пројекта је корисник јавних средстава, у смислу 

закона којим се уређује буџетски систем, за чије потребе се реализује капитални 

пројекат; 

9) Овлашћени предлагач капиталног пројекта (у даљем тексту: овлашћени 

предлагач) је ресорно министарство или други директни корисник буџетских 

средстава, у смислу закона којим се уређује буџетски систем, посредством кога 

предлагач идеје капиталног пројекта реализује капитални пројекат; 

10) Процењени трошкови капиталног пројекта представљају пројекцију укупних 

финансијских средстава неопходних за спровођење фаза пројектног циклуса, и то 

почевши од идентификације и пре-селекције предлога пројекта па до окончања фазе 

имплементације. Процењени трошкови капиталног пројекта обухватају све трошкове 

везане за припрему предлога идеје капиталног пројекта, разраду предлога идеје 

капиталног пројекта, све трошкове у вези са израдом техничке документације, 

трошкове прибављања земљишта и друге административне трошкове уређења 

имовинско-правних односа, као и трошкове припремања и опремања грађевинског 

земљишта, трошкове изградње, односно набавке радова, добара и услуга за 

имплементацију капиталног пројекта; 

11) Претходна студија изводљивости је студија која се израђује за капиталне 

пројекте велике вредности и у којој се сагледавају и анализирају различите опције за 

које се сматра да на техничко-технолошки, друштвено-економски, финансијски и 

временски прихватљив начин остварују циљеве који су постављени у предлогу идеје 

капиталног пројекта, узимајући у обзир просторна, еколошка, тржишна, друштвено-

економска, финансијска, законска и остала ограничења, 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, којима се утврђује основа за 

доношење одлуке о даљој разради капиталног пројекта; 

 

12) Студија изводљивости је студија која се израђује за одабрану опцију из 

претходне студије изводљивости, односно за више опција уколико у претходној 

студији изводљивости није било могуће донети одговарајући закључак о томе која је 

опција најповољнија или у случају да није израђена претходна студија изводљивости. 

Студија изводљивости садржи детаљну анализу и сагледавање техничких, 

технолошких, тржишних, друштвено-економских, финансијских и других елемената 

капиталног пројекта, уз проверу испуњености просторних, еколошких, законских и 

осталих ограничења и ризика предложеног решења, укључујући 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 

анализу трошкова и користи. Студија изводљивости представља основу за доношење 

одлуке о подобности за имплементацију капиталног пројекта; 



13) Претходна студија оправданости са генералним пројектом и студија 

оправданости са идејним пројектом израђују се за капиталне пројекте за објекте за 

које министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe грaђeвинaрствa издаје грађевинску дозволу у 

складу са законом којим се уређује планирање и изградња. За ове капиталне пројекте 

не израђује се претходна студија изводљивости и студија изводљивости; 

14) Јединица за управљање капиталним пројектима се образује, по правилу, код 

овлашћеног предлагача, ради обављања послова планирања, организовања, контроле 

и руковођења капиталним пројектом и извештавања током пројектног циклуса до 

завршетка инвестиционе фазе; 

15) Образац за идентификацију пројекта је образац на којем се подноси Предлог 

идеје капиталног пројекта и који служи за оцену стратешке релевантности, 

финансијског и имплементационог аспекта И УТИЦАЈА ИДЕЈЕ КАПИТАЛНОГ 

ПРОЈЕКТА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И СА КЛИМОМ ПОВЕЗАНЕ РИЗИКЕ, 

ДРУГИЕ УТИЦАЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, КАО И УСКЛАЂЕНОСТ ИДЕЈЕ 

КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА СА ЗЕЛЕНОМ АГЕНДОМ ЗА ЗАПАДНИ 

БАЛКАН.пројектне идеје; 

16) Упитник о процени спремности пројекта је упитник који служи за прибављање 

додатних информација ради утврђивања нивоа припремљености постојеће пројектне 

документације; 

17) Извештај о процени спремности пројекта је извештај који сачињавају, на основу 

Упитника о процени спремности пројекта, Министарство финансија, Министарство 

за европске интеграције, и министарство надлежно за послове грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: Министарство грађевинарства) И 

МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

а који садржи податке о припремљености постојеће пројектне документације као и 

препоруке за даље поступање; 

18) Контролна листа за пред-селекцију је образац који служи за потврђивање 

капиталног пројекта у односу на најновије доступне информације у време подношења 

захтева за финансирање пројекта; 

19) Листа приоритетних пројектних идеја је листа идеја капиталних пројеката који 

су добили одговарајућу оцену стратешке релевантности, као и мишљење о 

финансијском и имплементационом аспекту., 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. 

Листу приоритетних пројектних идеја припрема Министарство финансија, а усваја је 

републичка Комисија за капиталне инвестиције; 

20) Листа приоритетних припремљених пројеката је листа капиталних пројеката 

који су прошли предимплементациону фазу; 

21) План имплементације је план предвиђене динамике реализације капиталног 

пројекта; 

22) Показатељи учинка капиталног пројекта су квантитативни или квалитативни 

критеријуми који се израчунавају и тумаче у процесу процењивања ефикасности 

коришћења јавних средстава и примењују се на појединачни капитални пројекат или 

на портфолио капиталних пројеката у целини; 

23) Механизам рационализације капиталног пројекта је механизам који се покреће, 

у циљу рационализације, уколико кључни показатељи учинка капиталног пројекта 

знатно одступе од референтних вредности; 

24) Листа за рационализацију је листа проблематичних капиталних пројеката чији 

показатељи учинка указују да се ради о капиталним пројектима који више нису 



релевантни, немају адекватно финансирање или чија имплементација значајно касни. 

Листа за рационализацију подлеже детаљнијој анализи различитих могућих решења 

и доступних избора у циљу доношења одлуке о будућности капиталног пројекта; 

25) План рационализације је документ израђен на основу одабране могућности за 

рационализацију капиталног пројекта у коме се наводе детаљне информације о 

техничким, правним, друштвеним, еколошким и финансијским ефектима одабране 

могућности, заједно са динамиком активности за спровођење тог плана; 

26) Извештај о напретку имплементације капиталног пројекта је извештај који 

служи за праћење физичке и финансијске имплементације и правовремено 

утврђивање и образложење одступања од планиране имплементације капиталног 

пројекта који, између осталог, садржи и предлог мера за њихово отклањање; 

27) Завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту је извештај који сумира 

резултате пројекта по његовом окончању; 

28) Извештај о гашењу пројекта представља форму завршног извештаја за 

капиталне пројекте за које је Комисија за капиталне инвестиције на основу 

показатеља учинка капиталног пројекта и Плана рационализације донела одлуку о 

гашењу. Поред уобичајених информација из завршног извештаја, извештај о гашењу 

садржи и дeтaљне инфoрмaциjе o срeдствимa oствaрeним путeм прoдaje имoвинe и 

прoцeњeнoм oстaтку врeднoсти прojeктa (aкo пoстojи); 

29) Извештај о ефектима капиталног пројекта је извештај којим се, након завршене 

реализације пројекта велике вредности, утврђују остварени ефекти и пореде са 

првобитно очекиваним; 

30) Интегрисана база капиталних пројеката је информациони систем који се 

успоставља при Министарству финансија и служи као подршка управљању 

капиталним пројектима из члана 2. ове уредбе; 

31) База капиталних пројеката аутономне покрајине је информациони систем који 

се успоставља при секретаријату аутономне покрајине надлежном за финансије и 

служи као подршка управљању капиталним пројектима чији је овлашћени предлагач 

директни корисник буџетских средстава аутономне покрајине; 

32) База капиталних пројеката органа локалне самоуправе је информациони систем 

који се успоставља при органу локалне самоуправе надлежном за финансије и служи 

као подршка управљању капиталним пројектима чији је овлашћени предлагач 

директни корисник буџетских средстава јединице локалне самоуправе; 

33) Комисија за капиталне инвестиције је комисија образована на републичком 

нивоу, покрајинском нивоу и нивоу локалне самоуправе (градска или општинска) 

која: врши потврду стратешке релевантности капиталних пројеката и усваја листу 

капиталних пројеката који су успешно оцењени и прошли преимплементациону фазу, 

осигурава усклађеност између различитих извора финансирања у фазама припреме и 

имплементације пројекта, за капиталне пројекте за које оцени да је неопходно даје 

налог за израду плана рационализације пројекта, усваја коначну листу приоритетних 

и спремних капиталних пројеката, врши рангирања припремљених капиталних 

пројеката на основу стратешке релевантности, степена припремљености и оцењене 

изводљивости, представља развојним партнерима планове за реализацију пројеката 

са листе приоритетних пројектних идеја и листа приоритетних припремљених 

пројеката и разматра предлоге развојних партнера у вези са овим пројектима, 

одобрава план рационализације капиталног пројекта, сагледава завршни извештај о 

спроведеном капиталном пројекту, а републичка Комисија за капиталне инвестиције, 

поред наведеног, уноси на листу капиталне пројекте од посебног значаја за Републику 

Србију. 

 



Инвестициона документација 

Члан 9. 

За потребе предлагања идеје капиталног пројекта, разраде пројектних идеја, 

доношења одлуке о финансирању капиталног пројекта, као и праћења спровођења и 

извештавања о имплементацији капиталног пројекта из члана 5. став 3. тач. 2) и 3) 

ове уредбе, израђује се следећа инвестициона документација: 

1) Образац за идентификацију пројекта; 

2) Упитник о спремности пројектне документације; 

3) Извештај о спремности пројектне документације; 

4) Претходна студија оправданости; 

5) Студија изводљивости, односно студија оправданости; 

6) Контролна листа за пред-селекцију; 

7) Захтев за финансирање капиталног пројекта; 

8) Извештај о напретку имплементације пројекта; 

9) Завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту. 

Поред инвестиционе документације из става 1. овог члана, у случајевима 

предвиђеним чланом 20. ове уредбе, доставља се и листа за рационализацију и план 

за рационализацију пројекта, односно извештај о гашењу пројекта. 

За капитални пројекат из члана 5. став 3. тачка 3) ове уредбе, поред наведене 

документације из става 1. овог члана, доставља се и извештај о претходној студији 

изводљивости и извештај о ефектима капиталног пројекта. 

Садржај инвестиционе документације зависи од предмета капиталног пројекта, а у 

складу са правилима струке која се примењују за област у коју спада одређени 

капитални пројекат. 

Ако је претходна студија изводљивости, односно студија изводљивости израђена 

за групу пројеката, није потребна израда претходне студије изводљивости, односно 

студије изводљивости за појединачне капиталне пројекте, чак и уколико њихови 

појединачни процењени трошкови прелазе износ од 5.000.000 евра. 

Овлашћени предлагач за капиталне пројекте из своје надлежности сачињава, 

односно прикупља инвестициону документацију из става 1. овог члана, оцењује и 

селектује предлоге идеја за капиталне пројекте и уноси их у интегрисану базу 

капиталних пројеката, односно базу капиталних пројеката органа аутономне 

покрајине и органа локалне самоуправе. 

Садржај и обрасце инвестиционе документације из овог члана, рокове и поступак 

ПРИПРЕМЕ И достављања ближе прописује министар финансија. 

 

1. Предимплементациона фаза 

Идентификација и пре-селекција предлога пројекта 

Члан 13. 

Идентификација и пре-селекција предлога пројекта је процес којим се проверавају 

предлози пројектне идеје у смислу њихове релевантности у односу на политике Владе 

и утврђује корисност пројекта у односу на неопходне трошкове и припадајуће ризике, 

а на основу којег се доноси одлука о усвајању или одбацивању предлога пројектне 

идеје. 



Основ за стратешки релевантне капиталне пројекте представљају: програми и 

планови Владе, секторски стратешки планови, наднационалне иницијативе у којима 

Република Србија има учешће, као и иницијатива релевантних субјеката. 

Предлози пројектне идеје из става 1. овог члана подносе се надлежном овлашћеном 

предлагачу на обрасцу за идентификацију пројекта. 

Приликом одабира предлога из става 1. овог члана овлашћени предлагач дужан је 

да се првенствено руководи релевантношћу капиталног пројекта за остваривање 

стратешких циљева садржаним у важећим планским документима донетим на 

републичком, покрајинском и локалном нивоу, као и утицајем капиталног пројекта 

на социјални, економски, регионални и еколошки одрживи развој., 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. 

Одабране идеје капиталних пројеката из члана 5. став 3. тачка 1) ове уредбе, 

овлашћени предлагач из става 3. овог члана директно кандидује за имплементациону 

фазу. 

За одабране идеје капиталних пројеката из члана 5. став 3. тач. 2) и 3) ове уредбе, 

овлашћени предлагач из става 3. овог члана подноси Министарству за европске 

интеграције образац за идентификацију пројекта., А КОПИЈУ НАВЕДЕНОГ 

ОБРАСЦА ИСТОВРЕМЕНО ДОСТАВЉА МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА РАДИ 

ИНФОРМИСАЊА. Образац за идентификацију пројекта мора бити потписан од 

стране овлашћеног лица предлагача идеје капиталног пројекта. 

Министарство за европске интеграције врши оцену стратешке релевантности 

предлога пројекта из става 1. овог члана и доставља оцену стратешке релевантности 

пројекта овлашћеном предлагачу у року од 15 радних дана од дана пријема обрасца 

из става 6. овог члана. 

Министарство за европске интеграције, у року из става 7. овог члана, за оне 

пројекте за које оцени да су стратешки релевантни, прослеђује образац за 

идентификацију пројекта Министарству финансија, које врши даљу процену 

финансијског и имплементационог аспекта, а која не утиче на претходно оцењену 

стратешку релевантност., 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. 

Министарство финансија доставља, у писаној форми, овлашћеном предлагачу 

мишљење о финансијском и имплементационом аспекту пројекта у року од 15 радних 

дана од дана пријема обрасца из става 8. овог члана.  

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. 

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. 



Министарство финансија тромесечно доставља листу приоритетних пројектних 

идеја, са мишљењем по питању финансијског и имплементационог аспекта, 

републичкој Комисији ради усвајања. 

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. 

Пројекти из члана 3. тачка 5) ове уредбе, укључују се на листу приоритетних 

пројектних идеја, без оцене стратешке релевантности пројекта. 

Републичка Комисија разматра (врши анализу, оцену и селекцију предлога идеја 

капиталних пројеката са листе из става 1011. овог члана) и усваја коначну листу 

приоритетних пројектних идеја. 

Надлежни овлашћени предлагач је дужан да у интегрисану базу капиталних 

пројеката из члана 6. ове уредбе достави, односно унесе податке о капиталним 

пројектима на нивоу корисника буџетских средстава, у року од 30 дана од дана 

пријема обавештења од Министарства финансија у вези са усвојеном коначном 

листом из става 1213. овог члана. 

Припрема и процена спремности пројекта 

Члан 14. 

Пројектне идеје које се налазе на коначној листи из члана 13. став 1213. ове уредбе, 

односно које су успешно прошле идентификацију и пре-селекцију предлога пројекта, 

постају пројекти и тиме предмет детаљније припреме и процене. 

Овлашћени предлагач је дужан да у року од 30 дана од дана пријема обавештења 

из члана 13. став 13. ове уредбе Министарству за европске интеграције, 

Министарству финансија и Министарству грађевинарства достави упитник о процени 

спремности пројекта. 

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 

НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ДОСТАВИ 

УПИТНИК О ПРОЦЕНИ СПРЕМНОСТИ ПРОЈЕКТА. 

За пројекте из члана 3. тачка 5) ове уредбе овлашћени предлагач не доставља 

упитник из става 2. овог члана. 

У року од 45 дана од дана пријема упитника из става 2. овог члана, Министарство 

за европске интеграције, Министарство финансија и, Министарство грађевинарства 

И МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, у сарадњи са овлашћеним предлагачем сачињавају извештај о процени 

спремности пројекта и достављају надлежној Комисији за капиталне инвестиције. 

У извештају о процени спремности пројекта из става 4. овог члана, пројекат се 

разврстава у једну од четири категорије, и то: 

1) Прojeкат сa комплетном тeхничкoм дoкумeнтaциjoм, спрeман зa припрeму или 

спрoвoђeњe тeндeрскoг пoступкa; 



2) Пројекат који ће након комплетирања тeхничке дoкумeнтaциjе бити спрeман зa 

припрeму или спрoвoђeњe тeндeрскoг пoступкa; 

3) Пројекат код којег је пре комплетирања тeхничке дoкумeнтaциjе потребно 

отклонити мање недостатке – пројекат са зaвршeнoм просторно-плaнскoм 

дoкумeнтaциjoм и припремљеним предусловима за решавање имoвинскo-прaвних 

питaњa; 

4) Пројекат код којег је пре комплетирања тeхничке дoкумeнтaциjе потребно 

отклонити значајне недостатке – пројекат са нeдoстaцимa у прoстoрнo-плaнскoj 

дoкумeнтaциjи и нерешеним предусловима за решавање имoвинскo-прaвних питaњa. 

Надлежна Комисија за капиталне инвестиције може захтевати од субјеката из става 

4. овог члана, да доставе ванредни извештај о процени спремности пројекта. 

Ревизија 

Члан 15. 

Овлашћени предлагач подноси претходну, односно студију оправданости на 

ревизију ревизионој комисији образованој у складу са законом којим се уређује 

планирање и изградња, ради израде извештаја ревизионе комисије., 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. 

Овлашћени предлагач из става 1. овог члана доставља Министарству финансија 

мишљење ревизионе комисије И МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА 

ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ заједно са документацијом из става 1. 

овог члана. 

На пројекте, који су предложени за суфинансирање од стране фондова Европске 

уније, примењују се поступци у складу са прописима који регулишу финансирање из 

средстава Европске уније, у сарадњи са Министарством за европске интеграције и 

Министарством финансија. 

Овлашћени предлагач подноси претходну, односно студију изводљивости на 

ревизију Министарству финансија ради ревизије економског и финансијског аспекта., 

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. 

Уз документацију из става 4. овог члана, овлашћени предлагач дужан је да достави 

и потврду техничког аспекта пројекта. 

Пројекат који има позитивне оцене из ст. 1, 3. и 4. овог члана успешно је прошао 

ревизију и улази у селекцију. 

Селекција 

Члан 16. 

Овлашћени предлагач попуњава контролну листу за пред-селекцију и доставља 

Министарству финансија, односно органу надлежном за послове финансија 

аутономне покрајине или локалне самоуправе као део документације у поступку 

предлагања приоритетних области финансирања. 



За пројекте који су кандидати за финансирање из фондова Европске уније, у складу 

са прописима који регулишу финансирање из средстава Европске уније, а пре 

закључења уговора о финансирању из средстава Европске уније, овлашћени 

предлагач доставља листу из става 1. овог члана и Министарству за европске 

интеграције. 

Министарство финансија, односно орган надлежан за послове финансија 

аутономне покрајине или локалне самоуправе врши прелиминарну контролу 

достављене документације, даје мишљење о финансијском и имплементационом 

аспекту пројекта и припрема предлог листе приоритетних припремљених пројеката 

коју доставља надлежној Комисији за капиталне инвестиције. 

 

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. 

Надлежна Комисија за капиталне инвестиције усваја листу из става 3. овог члана и 

доноси препоруку о одабиру извора финансирања, уколико извор финансирања није 

дефинисан у некој од претходних фаза. 

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. 

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. 

Укључивање капиталних пројеката у буџет 

Члан 18. 

Капитални пројекти КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ из члана 5. став 3. тач. 2) и 3) ове 

уредбе који су успешно прошли предимплементациону фазу, овлашћени предлагач 

предлаже за укључивање у буџет и Министарству финансија, односно органу 

надлежном за послове финансија аутономне покрајине или локалне самоуправе 

доставља неопходну документацију. 

Министар финансија ближе уређује садржину, рокове и поступак достављања 

документације из става 1. овог члана. 

Екс-пост евалуација 

Члан 22. 



За капиталне пројекте из члана 5. став 3. тачка 3) ове уредбе овлашћени предлагач 

израђује извештај о ефектима капиталног пројекта. 

Након три године од завршетка капиталног пројекта из става 1. овог члана, 

овлашћени предлагач сагледава ефекте који су постигнути имплементацијом 

капиталног пројекта и врши њихово упоређивање са првобитно планираним и 

процењеним ефектима на остварење друштвеног, економског, регионалног и 

еколошки одрживог развоја, 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, и о томе сачињава 

извештај, уноси у интегрисану базу капиталних пројеката и доставља Министарству 

финансија. 

Министарство финансија, након обраде извештаја из става 2. овог члана, 

обавештава републичку Комисији о ефектима капиталног пројекта из става 1. овог 

члана. 

 

III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Прекршаји 

Члан 23. 

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно 

лице предлагача идеје капиталног пројекта, односно одговорно лице овлашћеног 

предлагача, које: 

1) поступи супротно одредбама члана 6. ст. 3, 5. и 6. ове уредбе; 

2) поступи супротно одредбама члана 13. став 1314. ове уредбе; 

3) не достави извештаје из члана 19. ст. 3. и 6. ове уредбе; 

4) не достави извештај из члана 22. став 1. ове уредбе. 

 

IV. 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 
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