На основу члана 6. став 9. Уредбе о управљању капиталним пројектима ("Службени
гласник РС", број 51/19),
Министар финансија доноси
ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ БАЗЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује садржај базе капиталних пројеката.
Члан 2.
Министарство надлежно за послове финансија (у даљем тексту: Министарство
финансија) води интегрисану базу капиталних пројеката и утврђује ограничења за друге
кориснике интегрисане базе капиталних пројеката.
Овлашћени предлагачи дужни су да осигурају техничке услове за приступ интегрисаној
бази капиталних пројеката путем интернета и да из реда запослених именују координатора
овлашћеног за унос података о капиталним пројектима на нивоу корисника буџетских
средстава и пружања свих информација о капиталним пројектима лицима запосленим у
Министарству финансија.
Податке о координатору из става 2. овог члана овлашћени предлагачи достављају
Министарству финансија најкасније у року од пет дана од дана његовог именовања.
II. САДРЖИНА БАЗЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА
Члан 3.
База капиталних пројеката садржи: идентификациону ознаку пројектне идеје/пројекта;
назив пројектне идеје/пројекта; податке о предлагачу идеје капиталног пројекта; податке о
овлашћеном предлагачу капиталног пројекта; процењену вредност пројекта изражену у
динарима и еврима; датум достављања Обрасца за идентификацију пројекта Министарству
финансија и сажет приказ података наведених у њему; сажет опис оцене Министарства за
европске интеграције о стратешкој релевантности пројектне идеје и мишљења Министарства
финансија о финансијском и имплементационом аспекту пројектне идеје; датум када је
мишљење Министарства финансија о финансијском и имплементационом аспекту пројектне
идеје послато овлашћеном предлагачу; податке о томе да ли је пројектна идеја уврштена на
листу приоритетних пројектних идеја; податке о листи приоритетних пројектних идеја
усвојеној од стране надлежне комисије за капиталне инвестиције; датум пријема попуњеног
Упитника о спремности пројектне документације; сажет опис Извештаја о спремности
пројектне документације; податке утврђене на основу ревизије студије изводљивости, односно
студије оправданости; податке о Контролној листи за пред-селекцију; сажет опис мишљења
Министарства финансија о финансијском и имплементационом аспекту пројекта из члана 16.
став 3. Уредбе о управљању капиталним пројектима ("Службени гласник РС", број 51/19) - у
даљем тексту: Уредба; податке о предложеној листи приоритетних припремљених пројеката и
листи приоритетних припремљених пројеката коју је усвојила надлежна комисија за капиталне
инвестиције; податке о извору финансирања пројекта; препоруку о одабиру извора
финансирања дату од стране надлежне комисије за капиталне инвестиције, уколико извор
финансирања није дефинисан у некој од претходних фаза; датум достављања Плана
имплементације пројекта Министарству финансија и сажет приказ података наведених у њему;
податке о датумима достављања Извештаја о напретку имплементације капиталног пројекта;
податке о показатељима учинка; податке о поступку рационализације пројекта уколико је исти
покренут; податке о Завршном извештају о спроведеном капиталном пројекту; податке о

Извештају о ефектима капиталног пројекта, за капиталне пројекте за које се овај извештај
сачињава, као и све остале податке који произлазе из Уредбе, а који су од значаја за правилно и
прецизно евидентирање капиталних пројеката.
Члан 4.
Идентификациона ознака пројекта додељује се кад Министарство за европске
интеграције (за оне пројекте за које оцени да су стратешки релевантни), проследи Образац за
идентификацију пројекта Министарству финансија.
Идентификациона ознака пројекта остаје јединствена и непромењена за сваки
капитални пројекат, кроз целокупан пројектни циклус тог капиталног пројекта.
III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Након успостављања информационог система за базу капиталних пројеката, садржина
базе ће се уредити на другачији начин.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије", а почиње да се примењује од дана почетка примене Уредбе о
управљању капиталним пројектима ("Службени гласник РС", број 51/19).
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