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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број: 401-00-01296/2021-06 
Датум: 9. децембар 2021. године 

Београд 
 

 
У складу са тач. 2. и 3. Решења о образовању Комисије за спровођење поступка за 

доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за први, други и трећи квартал 
2021. године, број: 119-01-208/21-06 од 25. августа 2021. године, Комисија за спровођење 
поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за први, други и 
трећи квартал 2021. године, сачинила је  
 

 
ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПРВИ, ДРУГИ И ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2021. ГОДИНЕ 
 
 

I. Извештај о спровођењу Јавног конкурса за доделу подстицајних средстава 
за први, други и трећи квартал 2021. године 

 
Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за први, други и трећи квартал 

2021. године, број: 401-00-01296/2021-06, објављен је 25. августа 2021. године, на 
интернет страници Министарства заштите животне средине. 

На Јавни конкурс пријавило се укупно 22 оператера. 
У зависности од врсте отпада који је третиран, пријавило се: 

 
 
 
 
 

 
 
Комисија је одржала више састанака на којима су разматране пријаве на конкурс и 

конкурсна документација. 
Комисија је констатовала да су прибављена следећа уверења и потврде, а који се 

односе на захтеве из тачке 3. Конкурсна документација, тач. 6)-8), јавног конкурса, 
односно:  

- уверења пореске управе да је оператер измирио све доспеле обавезе по основу 
јавних прихода, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга, 
као и доказ да обавезе по репрограму о исплати пореског дуга измирује редовно, односно 

- за третман електричне и електронске опреме 13 оператера 
- за третман отпадне гуме као секундарне сировине 6 оператера 
- за третма отпадних гума ради добијања енергије 1 оператер 
- за третман отпадних уља 1 оператер 
- за третман отпадних стартера и акумулатора 1 оператер 
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да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења 
захтева; 

- потврде да власник и одговорно лице подносиоца захтева нису правоснажно 
осуђивани и да се против њих не води кривични поступак, за кривична дела против 
животне средине, 

- потврду да подносиоцу захтева није изречена правоснажна мера забране 
обављања делатности у претходне две године пре дана објављивања Јавног конкурса, а 
уколико подносилац захтева послује краће од две године да му наведена мера није 
изречена за укупан период пословања. 

 
Комисија за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу 

Јавног конкурса за први, други и трећи квартал 2021. године (у даљем тексту: Комисија), 
утврдила је Прелиминарну листу о додели подстицајних средстава по јавном конкурсу за 
први, други и трећи квартал 2021. године.  
 
 

II. Листа пријава и документације која није комплетна, односно уредна, у смислу 
тачке 3. Jавног конкурса 

 
Комисија је размотрила приспеле пријаве и приступила изради прелиминарне 

Листе пријава за доделу подстицајних средстава за први, други и трећи квартал 2021. 
године. 

Пре утврђивања прелиминарне Листе, Комисија је констатовала да није било 
пријава од стране произвођача пластичних кеса. 

 
Комисија је констатовала да није било неблаговремених пријава. 
Комисија је такође констатовала да по пријави за доделу подстицајних средстава за 

први, други и трећи квартал 2021. године, не испуњавају услове за доделу подстицајних 
средстава следећи оператери: 

 
1. Оператер „Ekosekund“ д.о.о. Београд. Оператер је уз пријаву за доделу 
подстицајних средстава доставио Записник о инспекцијском надзору 912-480-501-
00044/2021-07 од 15. октобра 2021. године. У предметном записнику, у тачки 4.1. Опис 
откривених незаконитости, наводи се следеће: 
„I.Током 2021.године године до 21.09.2021.године, при обављању делатности оператер 
ЕКОСЕКУНД ДОО генерисао је/настало је 1029,287 тона отпадне воде. Увидом у 
отпремнице констатовано је да је предато оператерима на одлагање на депонију Ада Хуја 
525м3 отпадне воде, за коју није вршено узорковање и није вршено испитивање физичко-
хемијских особина настале технолошке отпадне воде настале  након третмана за потребе 
одлагања на депонију, па се констатује да надзирани субјект поступа супротно условима у 
издатој дозволи... што је прописано чланом 64. Закона о управљању отпадом (Дозволом се 
утврђују услови за управљање отпадом у постројењу за третман, односно складиштење, 
поновно искоришћење и одлагање отпада). 
II.Прекорачен je складишни капацитет опасног отпада индексног броја 15 01 10* за 
потребе третмана (за зауљену металну амбалажу)... што је у супротности са чланом 64. 
Закона о управљању отпадом (Дозволом се утврђују услови за управљање отпадом у 
постројењу за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада). 
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III.Продукт РУ-68 складишти се на начин који је супротан условима у издатој дозволи. 
Дозволом одобрено складиштење насталог продукта РУ-68 у вертикалним челичним 
резервоарима Р1-запремине 30м3 и Р4 –запремине 20м3 и на манипулативном платоу у 
ИБЦ контејнерима на површини од 100 м2, капацитета 60-80м3. Инспекцијским надзором 
утврђено, узетом изјавом потврђено и увидом у документацију је констатовано да 
оператер ЕКОСЕКУНД ДОО Београд врши складиштење  продукта РУ-68 у вертикалним 
челичним резервоарима Р2-запремине 15м3 и Р3-запремине 15м3, хоризонталном 
челичном резервоару запремине 100тона, што није одобрено важећом дозволом, па се 
констатује да надзирани субјект поступа супротно условима у издатој дозволи... што значи 
да оператер поступа супротно члану 64. Закона о управљању отпадом (Дозволом се 
утврђују услови за управљање отпадом у постројењу за третман, односно складиштење, 
поновно искоришћење и одлагање отпада) 
IV.Образац Дневне евиденције о управљању отпадом произвођача отпада ДЕО 1 за 
2021.годину, за период јануар-септембар, не попуњава се у складу са Правилником о 
обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово 
попуњавање („Сл. гласник РС, број 7/2020 и 79/2021). Није извршен унос података у делу 
коме је отпад предат (нема назива предузећа коме се опасан отпад предаје, нема број 
дозволе оператера коме се отпад предаје, није унета ознака Р или Д),  не попуњава се 
рубрика укупно произведена количина, не попуњава се рубрика укупно предата количина. 
Не врши се попуњавање рубрике укупно преузета количина, укупно искоришћена 
количина отпада према Дневној евиденцији о отпаду оператера постројења за поновно 
искоришћење отпада, Образац  ДЕО3 за 2021.годину. Оператер ЕКОСЕКУНД ДОО за 
отпад који сакупља и преузима за потребе третмана у сопственом постројењу  не врши  
унос података кроз апликацију Националног регистра извора загађивања Образац ДЕО6-
Дневна евиденција о отпаду сакупљача и других власника отпада. Оператер ЕКОСЕКУНД 
ДОО Београд,  непотпуно попуњава Образац ДЕО 1. и Образац ДЕО 3, а Образац ДЕО6 се 
не попуњава за отпад који се  преузима и третира, сходно Правилнику о обрасцу Дневне 
евиденције и годишњег извештаја о отпаду и упутству за његово попуњавање (''Сл. 
гласник РС'', број 7/2020);…” 
О свему наведеном су пружени и докази у прилогу. 
Такође, увидом у Решење број 912-480-501-00044/1/2021-07 од 1. новембра 2021. године, 
констатује се да су оператеру наложене мере забране обављања делатности, супротно 
условима из дозволе, као и мере забране рада супротно одредбама Закона о управљању 
отпадом. 
Предметним записником се такође констатује: „Магацинском картицом није приказано 
уступање техничке воде  Предузећу за чишћење у индустрији и трговину „PREMI 
TRADE“ DOO Beograd за количину  161м3 и СЗР за комуналне делатности V&ЕP БОЈАН 
ПЕТРОВИЋ ПР Београд, Звездара, за количину 382м3, што значи да је по документацији 
стављеној инспекторима на увид укупно предато техничке воде 543 м3 техничке воде 
оператерима који су отпадну воду која је настала из процеса третмана отпадних уља, 
зауљене воде, отпадних емулзија и отпадне воде које настају из процеса третмана отпадне 
зауљене металне амбалаже (прање зауљене металне амбалаже водом под притиском) 
одложили на депонију Ада Хуја током 2021.године до 20.09.2021. године.“ 
Како уз пријаву нису достављени уговори за наведена лица која су преузимала отпад који 
настаје након третмана у постројењу (а за који није вршено узорковање), а који би могли 
бити сврстани у количине отпада за који су евентуално могла бити тражена подстицајна 
средства, комисија је констатовала да је уједно и пријава непотпуна. 
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Имајући у виду да је инспекцијским записником констатовано да оператер не 
поступа у складу са условима из издате дозволе, као и одредбама Закона о 
управљању отпадом и другим прописима, као и да је оператер доставио пријаву која 
је непотупна, овом оператеру подстицајна средства нису могла бити додељена. 
 
2. Оператер „Inos Napredak“ д.о.о. Шабац. Оператер је доставио пријаву у којој је  
наведена укупна количина третираног отпада, а која се разликује од количина 
пријављених Агенцији за заштиту животне средине (ДЕО 3 и ДЕО 1), због чега Комисија 
није могла да утврди стварну садржину пријаве односно стварну количину отпада за који 
оператер испуњава услове за доделу подстицајних средстава, што је потврђено 
инспекцијским записником. 
Поред тога, Комисија је увидом у записник о инспекцијском надзору 353-03-2555/2021-04 
од 1. октобра 2021. године утврдила да су код именованог уочене незаконитости: 
-Методом случајног узорка инспектори су проверили начин вођења и уношења радних 
налога (Радни налог број 107/2021 и Радни налог број 95/2021) и том приликом утврдили 
да се количине ЕЕ отпада наведене у радном налогу за третман не подударају са подацима 
који су унети у образце дневне евиденције ДЕО 3 (третман отпада) и након тога у ДЕО 1 
(рециклати настали третманом), што је супротно члану 75. Закона о управљању отпадом. 
-Методом случајног узорка утврђено је да надзирани субјекат у највећем броју случајева 
третира отпад од ЕЕ опреме индексног броја 20 01 35* у количинама на дневном нивоу 
које су веће од количине одобрене Решењем број 19-00-00812/2020-06 од 24.03.2021 
(укупна количина третирана на дан 24.05.2021. године износи 6,416 тона свих разреда 
опасног електричног и електронском отпада индексног броја 20 01 35*, укупна количина 
третирана на дан 01.07.2021.године износи 4,616 тона свих разреда опасног електричног и 
електронском отпада индексног броја 20 01 35*, укупна количина третирана на дан 
02.08.2021.године износи 6,115 тона свих разреда опасног електричног и електронском 
отпада индексног броја 20 01 35*, а наведеним решењем одобрена количина је 0,3 тона 
неопасног отпада-отпада од електричне и електронске опреме свих разреда односно 1,2 
тона опасног отпада – отпада од електричних и електронских производа свих разреда), 
чиме је поступио супротно условима из издате дозволе, односно у супротности са 
одредбама члана 64. Закона о управљању отпадом. 
-Подаци из Рекалкулације ДЕО 6 обрасца добијеног од Агенције за заштиту животне 
средине на дан 30.09.2021.године (остало на складишту) се не слажу са дневним 
евиденцијама о отпаду ДЕО 3 обрасца (стање на складишту) који је достављен на увид од 
стране предметног оператера, што је супротно члану 75. Закона о управљању отпадом. 
Сходно наведеном, а у складу са чланом 27. став 1. Закона о инспекцијском надзору 
(„Сл.гласник РС“, бр. 36/15, 44/2018 - др.закон и 95/2018) oператеру су наложене мере, а 
такође му је наложено да о поступању по наложеним мерама обавести инспекцију слањем 
писменог обавештења са материјалним доказима. 
Записником број 353-03-2555-1/2021-07 од 4. новембра 2021. године, а у вези контроле 
извршења налога датим записником о инспекцијском надзору број 353-03-2555/2021-04, 
констатовано је да на садржај предметног  нису стављене примедбе од стране оператера. 
Такође, утврђено је да оператер није у потпуности поступио по наложеној мери из тачке 
1. наведеног записника, односно не поступа у складу са Правилником о обрасцу дневне 
евиденције и годишњег извештаја о отпаду и упутству за његово  попуњавање 
(''Сл.гласник РС'', број 7/20 и 79/21). 
 
Имајући у виду да Комисија није могла да утврди стварну садржину пријаве, 
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односно стварне количине отпада за који оператер испуњава услове за доделу 
подстицајних средстава, као и да су код оператера приликом иснпекцијског надзора 
утврђене незаконитости и поступање супротно условима из издате дозволе, овом 
оператеру средства нису могла бити додељена. 
 
 

III. Усвајање прелиминарне Листе пријава за доделу подстицајних средстава 
за први, други и трећи квартал 2021. године 

 
 
Као што је већ наведено, Комисија је констатовала да се на Јавни конкурс 

пријавило укупно 22 оператера постројења за поновно искоришћење, односно третман 
отпада. Од укупног броја пристиглих пријава, констатовано је да је потпуне пријаве у 
смислу тачке 3. Јавног конкурса, поднео укупно 20 оператера. 

На основу тачке 3. Конкурсна документација – Јавног конкурса за доделу 
подстицајних средстава за први, други и трећи квартал 2021. године и увидом у 
достављену документацију, којом се потврђује да је оператер постројења поновно 
искористио, рециклирао, односно третирао отпад у периоду за који је оператер поднео 
захтев, а у складу са чланом 4. став 4. тачка 4) Уредбе о висини и условима за доделу 
подстицајних средстава и Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава 
за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени 
гласник РС”, број 51/21), Комисија је извршила обрачун третираних количина отпада. 

 
Прелиминарна листа пријава за доделу подстицајних средстава за први, други и 

трећи квартал 2021. године, са обрачунатим износом на основу третираних количина које 
су потврђене документацијом је дата у табели: 
 

Р.бр. Корисник средстава Износ/дин. 

1.  

Привредно друштво „E-Reciklaža 2010” д.о.о. Ниш, 
Булевар Светог Цара Константина број 82-86, Ниш, 
ПИБ: 106452850, матични број: 20604735, које заступа 
директор Нинослав Миленковић 

                     
793.989.855,49  

 

2.  

Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину 
„Božić I sinovi” Панчево,  улица Максима Горког  број 
2, Панчево, ПИБ: 101050109, матични број: 08614261, 
које заступа директор Никола Егић 

                     
243.323.589,07  

 

3.  

Привредно друштво „Strategija Ekološke Trgovine - 
Reciklaža“ д.о.о. Београд,  улица Сланачки пут  број 
26, Београд, ПИБ: 100006785, матични број: 17406884, 
које заступа директор Ненад Ђорђевић 

                     
353.904.670,17  

 

4.  

Привредно друштво „Eko-Metal” д.о.о. за производњу, 
трговину и услуге, Врдник, улица Гробљанска  број 2, 
Врдник ПИБ: 103376513, матични број: 08814651, кога 
заступа директор Ивана Гајин 

                         
9.347.864,43  

 

5.  Друштво са ограниченом одговорношћу за поновну 
употребу разврстаних материјала „Eco-Recycling” 

                     
308.026.773,25  
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Нови Сад, Булевар Ослобoђења  број 127/VIII, Нови 
Сад, ПИБ: 101628817, матични број: 08481164, кога 
заступа директор Радомир Поповић 

 

6.  

Привредно друштво „Moravacem” д.о.о. Поповац, 
улица Бранка Ристића број 8, Поповац, Параћин, ПИБ: 
101094763, матични број: 07112904, кога заступа 
директор Милош Милојевић 

                       
12.230.249,43  

 

7.  

Привредно друштво „Protekt Point” д.о.о. Пријепоље,  
улица Бјелопољски пут бб, Пријепоље, ПИБ: 
107878128, матични број: 20888563, кога заступа 
директор Крсман Крповић 

                            
874.022,89  

 

8.  

Привредно друштво за производњу, промет и 
пружање услуга „Metalprom” д.о.о. Ваљево, Живана 
Кутишанца бб, Ваљево, ПИБ: 100076188, матични 
број: 17287206, коje заступа директор Иван Љубишић 

                       
19.209.507,06  

 

9.  

Предузеће за рециклажу електронског и електричног 
отпада „REC-EE-O“ друштво са ограниченом 
одговорношћу Београд-Чукарица,  улица Томе Буше  
број 14, Београд-Чукарица, ПИБ: 107622625, матични 
број: 20838965, коje заступа директор Велимир Чанак 

                                
46.217.038,28  

 

10.  

Привредно друштво „Јablanovica“ д.о.о. Рашка,  улица 
Саватија Милошевића  број 14-16, Рашка, ПИБ: 
109078172, матични број: 21123293, кога заступа 
директор Жарко Радомировић 

                     
127.638.902,68  

 

11.  

Друштво за откуп и прераду секундарних сировина и 
промет робе „Maksi-CO“ д.о.о. Доњи Адровац, Доњи 
Адровац бб, Алексинац, ПИБ: 103175061, матични 
број: 17530909, које заступа директор Миодраг 
Миловановић 

                         
9.107.206,18  

 

12.  

Привредно друштво “Šumadija Sirovine” д.о.о. 
Крагујевац,  улица Индустријска  број 4, Крагујевац, 
ПИБ: 103929571, матични број: 20038110, које заступа 
директор Дејан Спасић 

                         
6.664.835,80  

 

13.  

Привредно друштво „Kemeko“ д.о.о. Ваљево,  Булевар 
палих бораца  број 91/92 Ваљево, ПИБ: 104114027, 
матични број: 20086904, које заступа директор Зоран 
Миловановић 

                         
2.305.726,85  

 

14.  

Привредно друштво „Plava Frajla” д.о.о. за 
угоститељство и услуге Нови Сад,  улица Сутјеска  
број 2, Нови Сад, огранак „Eko-Sistem” Петроварадин, 
улица Рачког број 93, Петроварадин, ПИБ: 108546588, 
матични број: 21021253, кога заступа директор Душан 
Симић 

                       
79.707.414,02  

 

15.  

Трговинско занатска радња „Gile” Радиша Милојевић 
Пр Нови Пазар, С. Трнавци бб, Нови Пазар, Огранак у 
Београду – Гроцка, Лештане, Кружни пут  број 101А, 
ПИБ: 101795177, матични број: 54474997, кога заступа 
предузетник Радиша Милојевић 

                         
1.788.958,20  
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укупно: 2.250.000.000,00 
 
По прелиминарној Листи за доделу подстицајних средстава за први, други и 

трећи квартал 2021. године, са обрачунатим износом на основу третираних количина 
које су потврђене документацијом која је поднета уз захтев, укупан износ средстава 
износи 2.250.000.000,00 динара, у складу са укупно расположивим средствима за 
реализацију овог јавног конкурса. 

 
Подносиоци пријава имају право увида у поднете захтеве по објављивању 

Прелиминарне листе о додели подстицајних средстава, у периоду од двадесет четири сата 
од времена, односно сата објављивања ове листе на интернет страници Министарства 
заштите животне средине, у канцеларији 544, зграда СИВ III, улица Омладинских бригада 
број 1, 11070 Нови Београд. 
 

На Прелиминарну листу о додели подстицајних средстава подносиоци пријава 
могу изјавити примедбу у року од двадесет четири сата од времена, односно сата 
објављивања. 
 

Примедба се може изјавити у електронској форми на адресу: 
razvoj.zivotnasredina@ekologija.gov.rs 
 

Одлука о додели подстицајних средстава одобрава се одлуком министра, у складу 
са укупним расположивим средствима за реализацију овог јавног конкурса.  
 
 
 
 

16.  

„Eko Servis Sistem“ Друштво за консалтинг и друге 
делатности д.о.о. Ћуприја, Доктора Воје Суботића  
број 30, Ћуприја, ПИБ: 107985989, матични број: 
20910429, које заступа директор Драган Урошевић 

                       
27.505.531,23  

 

17.  

Предузеће за производњу, трговину и услуге “Monbat 
PLC” д.о.о. Инђија,  улица Саве Ковачевића бб, 
Инђија, ПИБ: 104551072, матични број: 20189843, које 
заступа директор Милан Рајовић 

                     
125.104.393,25  

 

18.  

Привредно друштво „EE Waste Group“ д.о.о. Нови 
Сад,  улица Приморска број 82а 21138, Нови Сад,  
ПИБ: 110142083,  матични број: 21305413,  које 
заступа директор Стеван Кирћански 

                       
38.226.949,88  

 

19.  

Дејан Арсеновић предузетник Поновна употреба 
разврстаних материјала „NK-Tisa” Нови Кнежевац, 
улица Карађорђева  број 192, 23330 Нови Кнежевац,  
ПИБ: 107539346,  матични број: 62811935, кога 
заступа предузетник Дејан Арсеновић 

                       
40.115.521,79  

 

20.  

Друштво са ограниченом одговорношћу PNEUTECH 
за производњу промет и услуге Врбас, Октобарска 1, 
Врбас, ПИБ: 100636393, матични број: 08180130, кога 
заступа директор Милош Лучић 

                         
4.710.990,05  

 

mailto:razvoj.zivotnasredina@ekologija.gov.rs

