
O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ  

 

Правни основ за доношење Уредбе о изменама и допунама Уредбе о управљању 

капиталним пројектима, садржан је у члану 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), према коме ће Влада, на предлог 

министарства надлежног за послове финансија, ближе уредити садржину, начин припреме 

и оцене, као и праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката.  

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ  

 

Проблеми које акт треба да реши и циљеви који се актом постижу 

  

Одржавање високог нивоа капиталних инвестиција је изразито важна компонента 

развоја привреде. Уз то, Република Србија унапређује систем управљања капиталним 

инвестицијама, у циљу њихове ефикасније реализације, што се постиже адекватним 

планирањем и приоритизацијом капиталних пројеката, као и одговарајућим праћењем у 

свим фазама пројектног циклуса. У светлу данашњих трендова на глобалном тржишту, 

уочена је потреба за додатном пажњом коју треба посветити  контексту утицаја климатских 

промена на процес планирања и реализације капиталних инвестиција, као и контексту 

управљања одрживошћу наведених инвестиција. Без обзира да ли је извор финансирања 

буџет или се ради о екстерном финансирању, или о комбинацији, све капиталне инвестиције 

имају многострук утицај на јавне финансије Републике Србије, па је из тог разлога 

неопходно спроводити одговарајуће процене и мониторинг рализације пројеката.  

Разлози за доношење Уредбе о изменама и допунама Уредбе о управљању 

капиталним пројектима (у даљем тексту: Предлог уредбе) најпре се могу наћи у Програму 

реформе управљања јавним финансијама 2021-2025 („Сл. гласник РС“, број 70/2021, у 

даљем тексту: Програм) којим су предвиђене различите мере ради постизања једног од 

најважнијих приоритетних циљева Владе, а то је адекватно управљање јавним 

инвестицијама. Сходно Програму, жељена промена коју треба постићи у периоду 2021-2025 

јесте даље унапређење међусобно повезаних посебних циљева Програма, које последично 

треба да допринесу и укупном напретку у области јавних финансија. Између осталог, а на 

основу различитих анализа међународних партнера („ПЕФА“ процена Светске банке, 

„PIMA“ поцена Међународног монетарног фонда итд...), уочено је да је неопходан напредак 

у области капиталних инвестиција, што је и препознато и у Програму. Мера 1.4 у оквиру 

Програма тиче се унапређења окружења за ефикасно управљање капиталним пројектима и 

праћење фискалних ризика, а у оквиру ове мере у 2022. години предвиђена је реализација 

активности која се односи на измене и допуне правног оквира за управљање капиталним 

пројектима у складу са уоченим слабостима у пракси. Потребно је да предлагач утврди циљ 

који се жели постићи предложеним променама Уредбе. Предлог уредбе представља део 

реализације наведене активности, која ће се наставити у 2023. години, у циљу заокруживања 

и унапређивања правног оквира за управљање капиталним пројектима.     
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У складу са поменутом мером 1.4. Програма, циљ доношења Уредбе о изменама и 

допунама Уредбе о управљању капиталним пројектима јесте укључивање параметара за 

остваривање позитивних ефеката пројекта на животну средину и смањивање ризика од 

последица климатских промена, у критеријуме за идентификацију, процену спремности и 

утврђивање степена приоритета код капиталних пројеката.  

У погледу показатеља учинка, на основу којих ће бити могуће утврдити да ли је 

дошло до остваривања постављеног циља, мерило би се најпре колико је капиталних 

пројеката (изузимајући оне од посебног значаја за Републику Србију) који су прошли 

предимплементациону фазу сходно унапређеној методологији, укључено у буџет 

Републике Србије, где су ресорна министарства у својству овлашћених предлагача. Базна 

година би овде била 2024. због првог наредног буџетског циклуса када би се створила 

правна могућност за примену измењене Уредбе о управљању капиталним пројектима, а 

почетна вредност je 20% од укупног броја капиталних пројеката предложених у оквиру 

приоритетних области финансирања, изузев капиталних пројеката од посебног значаја за 

Републику Србију, за 2024. годину. Циљна вредност је да се од базне године за три наредна 

буџетска циклуса наведени проценат повећава, тако да у години 2027. достигне 100%. Извор 

провере је Закон о буџетском систему (будући да се у Републици Србији одвија и процес 

израде методологије за „зелено“ буџетирање), као и извештај за Републичку комисију за 

капиталне инвестиције.  

Даље, показатељ учинка за остварење постављеног циља би такође био и број 

обучених државних службеника из јединица за управљање пројектима на нивоу ресорних 

министарстава и других релевантних институција за примену измењене Уредбе о 

управљању капиталним пројектима. Број државних службеника који би требало да прођу 

предметну обуку је око 50, узевши у обзир број овлашћених предлагача чији се пројекти 

прате од стране министарства надлежног за послове финансија, као и број државних органа 

који су директно задужени за спровођење Уредбе о управљању капиталним пројектима. 

Циљ обуке је да се сви актери оспособе за примену и препознавање „зелених“ компоненти 

у комплексном оквиру управљања јавним инвестицијама. Садржина обуке била би базирана 

на детаљном појашњењу измена у процесу, а такође би обухватила и елементе из прописа 

за спровођење измењене Уредбе о управљању капиталним пројектима за чије је доношење 

овлашћено, поред министарства надлежног за послове финансија, и министарство 

надлежно за послове заштите животне средине. Како спровођење обуке не би изискивало 

додатне трошове за појединачне органе државне управе, предлог за укључивање програма 

обуке био би упућен Националној академији за јавну управу у периоду 2023-2024. 

Министарство надлежно за послове финансија у смислу члана 6. Уредбе о 

управљању капиталним пројектима („Сл. гласник РС“, број 51/2019) надлежно је за израду 

информационог система „ПИМИС“ (од енг. Public Investment Management Information 

System), који представља интегрисану базу капиталних пројеката и којом се омогућава 

регистрација, кандидовање и оцена капиталних пројеката, затим праћење имплементације 

капиталних пројеката и извештавање о имплементацији итд. Иако се крајем 2022. и 

почетком 2023. године очекује пуштање наведеног информационог система у рад, у 2023. 

години ће бити неопходна његова надоградња која, између осталог, треба да подржи 

Предлог уредбе. Предлогом закона о буџету за 2023. годину предвиђена су средства за 

надоградњу информационог система „ПИМИС“ на разделу Министарства финансија 

(Програм 2301, шифра пројекта 5016). За коришћење „ПИМИС“-а биће припремљено 

упутство у писаној форми, а планирана је и видео-обука за кориснике.   
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 Даље, разлози за доношење Предлога уредбе садржани су и у преговорима 

Републике Србије са Светском банком о условима за реализацију програмског зајма 

политике развоја зелене транзиције, који подржава правне и политичке реформе које 

Република Србија треба да спроведе у циљу јачања отпорности на негативне утицаје 

климатских промена, јачања еколошке одрживости и модернизације енергетског сектора. 

Стога је идентификована потреба за унапређењем правног оквира за управљање 

капиталним пројектима у смислу уграђивања „зелене“ компоненте у процес, како би се код 

капиталних пројеката приликом фазе идентификације, процене спремности и 

приоритизације укључили и критеријуми који се тичу позитивног ефекта на животну 

средину и смањења ризика од последица климатских промена. Међуресорна радна група за 

остваривање циљева „Зелене агенде“ представља главног носиоца ове активности будући 

да су њени чланови, поред Министарства финансија, и представници Министарства 

рударства и енергетике, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 

Министарства за заштиту животне средине (у даљем тексту: МЗЖС).  

Предлог уредбе и накнадне измене инвестиционе документације (посебних 

образаца), као и правилника, треба да резултирају унапређеним процесима за адекватну 

процену и приоритизацију капиталних пројеката, који су засновани на њиховом утицају на 

животну средину, укључујући и аспекте о адаптацији на климатске промене. Даље, Предлог 

уредбе треба посебно да укаже на значај еколошке компоненте, укључујући разматрања о 

утицају предложеног пројекта (пројектне идеје) на климатске промене током фазе 

предимплементације, укључујући процес идентификације, процену спремности (студије 

изводљивости и оправданости) и селекцију и приоритизацију пројеката приликом њиховог 

уврштавања у буџет. МЗЖС, према Предлогу уредбе треба да буде укључено у релевантне 

фазе процеса процене капиталних пројеката о аспектима у вези са животном средином, 

климатским променама и са климом повезаних ризика, да би успоставило категоризацију 

пројеката на основу свега наведеног. 

Потписивањем Софијске декларације о Зеленој агенди за земље Западног Балкана (у 

даљем тексту: Декларација), на Самиту Западног Балкана у оквиру иницијативе Берлинског 

процеса, 10. новембра 2020, државе региона су признале Европски зелени договор као нову 

стратегију раста Европске уније у циљу модерне, климатски неутралне и конкурентне 

економије која ефикасно користи ресурсе. На овај начин потписнице Декларације су се 

сагласиле да елементи Европског зеленог договора буду пренети у све међусобно повезане 

приоритетне секторе. Дакле, Предлог уредбе уважава неопходност унапређења „зеленог“ и 

климатски паметног оквира за управљање капиталним пројектима у Републици Србији због 

имплеметнације међународно преузетих обавеза, на основу учешћа Републике Србије у 

наднационалним иницијативама и програмима који се односе на климатске промене и 

„Зелену агенду“. Од отварања приступних преговора Републике Србије са Европском 

унијом у јануару 2014. године, укупно 22 од 35 поглавља су отворена, укључујући сва 

поглавља у „Кластеру 1“ о основама и сва поглавља у „Кластеру 4“ у вези са Зеленом 

агендом и одрживом повезивању. 

Даље, потребно је истаћи да је потписивањем Софијске декларације о Зеленој агенди 

за Западни Балкан, Република Србија прихватила да апсолутни приоритет буде да без 

одлагања прилагоди своју климатску политику, формулише циљеве у области климе (и 

енергије) у складу са амбициознијим плановима ЕУ за транзицију до 2030, транспонује 

Закон о клими ЕУ, усклади се са Стратегијом ЕУ о адаптацији на климатске промене, 
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интензивније развија начине за смањење емисије угљен-диоксида (CO2) и обезбеди зелену 

трансформацију свих економских сектора, првенствено оних са високом емисијом угљен-

диоксида (CO2). Међутим, напуштање технологија на које се економије Западног Балкана, 

укључујући и Републику Србију, ослањају у значајној мери, као и прелазак са угља на 

обновљиве изворе енергије, носи са собом одређене друштвено-економске изазове који се 

морају решити како би се спречиле нежељене последице као што су незапосленост, 

поремећај економије, миграција радне снаге и други могући нежељени утицаји. Упркос 

таквим изазовима, јасно је да је ова транзиција неопходна зарад здравља људи, заштите 

животне средине и смањења утицаја на климатске промене и са климом повезане ризике. 

Како би се зелена транзиција и остварила, економије Западног Балкана треба да дефинишу 

правно обавезујуће циљеве са роковима и правцима деловања и истовремено обезбеде 

регулаторне и финансијске механизме и капацитете за њено спровођење. С обзиром на 

свеобухватну природу Зелене агенде, фокус у годинама које долазе мораће да се прошири 

на друга питања одрживог економског развоја, како би Влада Републике Србије даље 

координирала уврштавање зелених питања у финансијску помоћ и како би се обезбедила 

подршка свим релевантним институцијама. Додатно, одлучности Републике Србије да 

приступи испуњењу обавеза које произлазе из Зелене агенде доприноси и спремност 

међународних партнера да на различите начине, укљујући и разнолике финансије 

инструменте, подрже зелену транзицију. На пример, предлог Инструмента за 

претприступну помоћ (ИПА) III предвиђа наменску компоненту програмског оквира за 

спровођење Зелене агенде и одрживог повезивања. Према нацрту предлога, корисници ИПА 

ће се охрабривати да развијају енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије и да се 

преусмере на безбедне и одрживе нискоугљеничне економије које ефикасно користе 

ресурсе у складу са ширим циљевима ЕУ за климатско деловање и заштиту животне 

средине. Иако је ИПА финансирање значајно за покретање активности у кључним 

областима, постоје и друге могућности за финансирање од стране међународних 

финансијских институција, као што је Европска инвестициона банка, која је сада 

„климатска банка“ ЕУ, затим комбиноване инструменте и иновативне финансијске 

инструменте као што је Инвестициони оквир за Западни Балкан, затим Фонд за зелени раст 

итд. 

Такође, одрживом употребом природних ресурса, Република Србија ће постићи 

више стандарде заштите животне средине и здравља људи и повећати ублажавање и 

прилагођавање климатским променама. Ово не само да ће директно користити здрављу и 

добробити грађана, већ ће државу учинити и привлачом за инвестиције и туризам, и 

представљати значајан економски потенцијал зеленог раста и циркуларне економије. 

Усвајање Предлога уредбе представља део иницијалних корака на дугом путу за 

очување екологије и животне средине. У протеклом периоду, Република Србија је такође 

начинила значајан корак са издавањем прве српске зелене обвезнице. Прикупљена средства 

користе се за пројекте из Зелене агенде, односно за постизање одрживијег раста економије 

Републике Србије, и то кроз улагања у областима обновљиве енергије, енергетске 

ефикасности, саобраћаја, одрживог управљања водама и спречавања и контроле загађења. 

Република Србија је емитовањем ове обвезнице постала једина држава у Европи, а ван 

Европске уније, која је емитовала зелени финансијски инструмент. 

Реализација измењене уредбе о управљању капиталним пројектима треба додатно да 

учврсти систем управљања јавним финансијама, како би се расположива средства 

адекватније користила и преусмерила на пројекте где је задовољен новоуспостављени 
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„зелени“ критеријум. Дакле, предложене измене имају за циљ да се приоритизација 

капиталних пројеката финансираних из јавних средстава базира на аспекту утицаја на 

климатске промене и заштите животне средине, што директно доприноси очувању животне 

средине и заштити здравља грађана. Иако потпуно спровођење амбициозне Зелене агенде 

за Западни Балкан несумњиво изискује обимна издвајања на националном, регионалном и 

међународном нивоу, сâмо усвајање Предлога уредбе треба да допринесе рационалнијој, 

ефискаснијој и усмеренијој расподели јавних финансија, као и повећању броја одрживих 

капиталних пројеката. Дакле, реализација предметне уредбе нема директног утицаја на 

начин остваривања права, обавеза и правних интереса физичких и правних лица, с обзиром 

да се превасходно тиче уређивања начина поступања државних органа у процесу 

управљања капиталним (јавним) инвестицијама.  

У погледу спровођења консултација заинтересованих страна, приликом израде 

Предлог уредбе, Министарство финансија поступило је сходно одредбама члана 77. став 5. 

Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 

47/2018 и 30/2018 - др. пропис), којим је прописано да за орган државне управе, приликом 

припреме позаконских аката, не постоји обавеза да се обезбеде услове за учешће јавности, 

јер се, у овом конкретном случају, Предлогом уредбе, не разрађују одредбе закона којим се 

битно мења правни режим у једној области нити се уређују питања која посебно занимају 

јавност, министарства и посебне организације. Међутим, упркос оваквом тумачењу Закона 

о државној управи, Министарство финансија обавило је низ разговора са међународним 

партнерима у оквиру „Пројекта унапређења управљања јавним финансијама у циљу 

ефикаснијих јавних услуга и бржег „зеленог“ економског раста“ који спроводи Светска 

банка (а тичу се горенаведеног зајма о условима за реализацију политике развоја зелене 

транзиције), као и низ разговора на нивоу Међуресорне радне групе за реформу јавних 

финансија ради остваривања циљева „Зелене агенде“. Имајући у виду чињеницу да се 

доношењем Уредбе о изменама и допунама Уредбе о управљању капиталним пројектима не 

утиче на права и обавезе грађана и привреде, већ да се уређује процес управљања јавним 

инвестицијама, сматрамо да су сви релевантни актери били укључени у дијалог у вези са 

инкорпорирањем „зелених“ индикатора у оквир управљања јавним инвестицијама и да 

овакаво поступање предлагача није у супротности са чланом 41. Закона о планском систему 

(„Сл. гласник РС“, бр. 30/2018). 

Разматране могућности да се проблем реши и без доношења акта и зашто је 

доношење акта најбољи начин за решавање проблема 

 

Самит у Софији представљао је прекретницу за регион Западног Балкана која треба 

да подстакне промену развојне парадигме и подржи регион да започне значајну 

трансформацију, али и да адекватно и правовремено одговори на све веће изазове животне 

средине и климатских промена тако што ће питања одрживог развоја, ефикасности у 

коришћењу ресурса, заштите природе и борбе против климатских промена дефинисати као 

кључна у свим привредним активностима и изазове претворити у прилике. Уграђивање 

„зелених“ индикатора у оквир управљања капиталним пројектима није могуће постићи без 

интервенција у пропис којим се уређује поступак оцене и праћења капиталних пројеката у 

Републици Србији. Измена предметне уредбе је обавеза која произлази из стратешких 

докумената Републике Србије, као и из међународно преузетих обавеза и представља 

почетни је корак ка креирању „климатски паметних“ и „зелених“ капиталних инвестиција 

у Републици Србији. 
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III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

Чланом 1. став 1. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 3. став 1. тачка 4) 

Уредбе ради додатног прецизирања и усклађивања дефиниције инвестиционе 

документације са обавезама које произлазе из стратешких докумената Републике Србије, 

као и са међународно преузетим обавезама на начин да се додаје аспект процене утицаја 

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. 

Чланом 1. став 2. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 3. став 1. тачка 11) 

Уредбе ради додатног прецизирања и усклађивања дефиниције претходне студије 

изводљивости са обавезама које произлазе из стратешких докумената Републике Србије, 

као и са међународно преузетим обавезама на начин да се додаје аспект процене утицаја 

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. 

Чланом 1. став 3. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 3. став 1. тачка 12) 

Уредбе ради додатног прецизирања и усклађивања дефиниције студије изводљивости са 

обавезама које произлазе из стратешких докумената Републике Србије, као и са 

међународно преузетим обавезама на начин да се додаје аспект процене утицаја 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. 

Чланом 1. став 4. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 3. став 1. тачка 15) 

Уредбе ради додатног прецизирања и усклађивања дефиниције обрасца за идентификацију 

пројекта, са обавезама које произлазе из стратешких докумената Републике Србије, као и са 

међународно преузетим обавезама на начин да се додаје аспект процене утицаја 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. 

Чланом 1. став 5. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 3. став 1. тачка 17) 

Уредбе ради додатног прецизирања и усклађивања дефиниције извештаја о процени 

спремности капиталног пројекта, са обавезама које произлазе из стратешких докумената 

Републике Србије, као и са међународно преузетим обавезама на начин да се министарство 

надлежно за послове заштите животне средине укључује у процес процене спремности 

капиталног пројекта. 

Чланом 1. став 6. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 3. став 1. тачка 19) 

Уредбе ради додатног прецизирања и усклађивања дефиниције листе приоритетних 

пројектних идеја са обавезама које произлазе из стратешких докумената Републике Србије, 

као и са међународно преузетим обавезама, на начин да се додаје аспект процене утицаја 

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. 

Чланом 2. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 9. став 7. Уредбе ради 

ближег прецизирања начина израде пратеће документације.  
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Чланом 3. став 1. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 13. став 4. Уредбе 

ради додатног прецизирања и усклађивања начина на који овлашћени предлагач врши 

одабир предлога пројекта, са обавезама које произлазе из стратешких докумената 

Републике Србије, као и са међународно преузетим обавезама, тако што се овлашћени 

предлагач приликом одабира додатно руководи утицајем капиталног пројекта на климатске 

промене и са климом повезане ризике, другим утицајима на животну средину, као и 

усклађености капиталног пројекта са Зеленом агендом за Западни Балкан. 

Чланом 3. став 2. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 13. став 6. Уредбе 

ради побољшања ефикасности рада надлежних државних органа задужених за оцену 

стратешке релевантности и финансијског и имплементационог аспекта капиталног 

пројекта, на начин да овлашћени предлагач, уз достављање обрасца за идентификацију 

пројекта министарству надлежном за послове европских интеграција, истовремено 

доставља копију наведеног обрасца министарству надлежном за послове финансија.  

Чланом 3. став 3. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 13. став 8. Уредбе 

ради додатног прецизирања и усклађивања начина на који се врши достављање обрасца за 

идентификацију пројекта и његова процена од стране министарства надлежног за послове 

заштите животне средине. 

Чланом 3. став 4. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 13. став 9. Уредбе 

ради додатног прецизирања и усклађивања начина на који се врши достављање мишљења 

овлашћеном предлагачу. 

Чланом 3. став 5. Предлога уредбе, у члану 13. Уредбе, после става 9. додаје се нови 

став 10. Уредбе, ради додатног прецизирања и усклађивања начина на који министарство 

надлежно за послове заштите животне средине доставља мишљење министарству 

надлежном за послове финансија, а ради укључивања наведеног мишљења у документацију 

која се доставља републичкој Комисији за капиталне инвестиције. 

Чланом 3. став 6. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 13. у досадашњем 

ставу 10. који постаје став 11. Уредбе, ради додатног прецизирања и усклађивања начина 

на који министарство надлежно за послове финансија доставља листу приоритетних 

пројектних идеја републичкој Комисији за капиталне инвестиције, укључујући и мишљење 

министарства надлежног за послове заштите животне средине. 

Чланом 3. став 7. Предлога уредбе, врши се техничко усаглашавање у члану 13. у 

досадашњем ставу 12. који постаје став 13. Уредбе, тако да у загради уместо броја „10“ 

пише број „11“. 

Чланом 3. став 8. Предлога уредбе, врши се техничко усаглашавање у члану 13. у 

досадашњем ставу 13. који постаје став 14. Уредбе, тако да уместо броја „12“ пише број 

„13“.  

Чланом 4. став 1. Предлога уредбе, врши се техничко усаглашавање у члану 14. став 

1. Уредбе тако да уместо броја „12“ пише број „13“. 

Чланом 4. став 2. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 14. став 2. Уредбе 

ради додатног прецизирања и усклађивања начина достављања упитника о процени 

спремности пројекта, тако што се уводи обавеза за овлашћеног предлагача да предметни 

упитник достави и министарству надлежном за послове заштите животне средине. 

Чланом 4. став 3. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 14. став 4. Уредбе 

ради додатног прецизирања и усклађивања начина израде извештаја о процени спремности 

пројекта, тако што се министарство надлежно за послове заштите животне средине 

укључује у процес израде предметног извештаја. 
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 Чланом 5. став 1. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 15. став 1. Уредбе 

ради утврђивања обавезе овлашћеног предлагача да и министарству надлежном за послове 

заштите животне средине поднесе претходну студију оправданости односно студију 

оправданости ради ревизије утицаја пројекта на климатске промене и са климом повезане 

ризике, других утицаја на животну средину, у складу са Зеленом агендом за Западни Балкан. 

Чланом 5. став 2. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 15. став 2. Уредбе, 

ради додатног прецизирања и усклађивања начина на који овлашћени предлагач доставља 

министарству надлежном за послове финансија и мишљење министарства надлежног за 

послове заштите животне средине. 

 Чланом 5. став 3. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 15. став 4. Уредбе 

ради утврђивања обавезе овлашћеног предлагача да претходну студију изводљивости 

односно студију изводљивости, поред министарства финансија достави и министарству 

надлежном за послове заштите животне средине, а ради ревизије аспекта утицаја на 

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

усклађености капиталног пројекта са Зеленом агендом за Западни Балкан. 

Чланом 6. став 1. Предлога уредбе, у члану 16. Уредбе, после става 3. додаје се нови 

став 4. Уредбе, којим се уводи обавеза категоризације капиталних пројеката од стране 

министарства надлежног за послове заштите животне средине, која ће бити саставни део 

документације за надлежну Комисију за капиталне инвестиције.  

Чланом 6. став 2. Предлога уредбе, предложене су измене у члану 16. у досадашњем 

ставу 4. који је постао став 5. Уредбе, ради додатног прецизирања начина на који надлежна 

комисија за капиталне инвестиције поступа по пријему предлога листе приоритетних 

припремљених пројеката. 

Чланом 6. став 3. Предлога уредбе, у члану 16. додаје се нови став 6. који се односи 

на овлашћење министра надлежног за послове заштите животне средине за доношење 

прописа којом се ближе уређује начин и поступак израде процене и категоризације утицаја 

капиталних пројеката.  

Чланом 7. став 1. врши се техничка редакција у члану 18. став 1. тако што се речи 

„капитални пројекти“ замењују речима „капиталне пројекте“. 

Чланом 8. став 1. предложене су измене у члану 22. став 2. Уредбе ради додатног 

прецизирања начина на који овлашћени предлагач сагледава ефекте који су постигнути 

имплементацијом капиталних пројеката, тако што се укључује сагледавање ефеката 

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

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

Балкан. 

Чланом 9. став 1. врше се техничка усклађивања у члану 23. став 1. тачка 2) тако што 

се број „13“ замењује бројем „14“. 

Чланом 10. регулишу се прелазне и завршне одредбе како би се ускладило поступање 

овлашћених предлагача, а у вези са новим захтевима који се уводе Уредбом. 

 Чланом 11. регулишу се прелазне и завршне одредбе које се односе на рокове за 

доношење прописа од стране министра надлежног за послове заштите животне средине и 

министра надлежног за послове финансија. 

Чланом 12. регулише се ступање на снагу и одложена примена Уредбе.   

  

IV ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

 УРЕДБЕ 
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 За спровођење ове Уредбе нису потребна финансијска средства.  

 

  

 

 


