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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број: 401-00-00868/2021-06 

Датум: 8. јун 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 доделу подстицајних 

средстава 2020. годину, број: 119-01-7/21-06 од 5. фебруара 2021. године  Комисија за 

спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за 

2020. годину, сачинила је  

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 

I. Извештај о спровођењу Јавног конкурса за доделу подстицајних средстава 

за 2020. годину 
 

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2020. годину, број: 401-00-

00551/2020-06, објављен је 10. јуна 2020. године, на интернет страници Министарства 

заштите животне средине. 

На Јавни конкурс пријавило се укупно 24 оператера. 

У зависности од врсте отпада који је третиран, пријавило се: 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија је одржала више седница на којима су разматране пристигле пријаве на 

конкурс и конкурсна документација. 

 

Комисија за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу 

Јавног конкурса за доделу подстицајних средстава за 2020. годину (у даљем тексту: 

Комисија), утврдила је Прелиминарну листу о додели подстицајних средстава по јавном 

конкурсу за доделу подстицајних средстава за 2020. годину.  

 

- за третман електричне и електронске опреме 13 оператера 

- за третман отпадне гуме као секундарне сировине 8 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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II. Листа пријава и документације која није комплетна у смислу 

тачке 3. Jавног конкурса 

 

Комисија је размотрила приспеле пријаве и приступила изради прелиминарне 

Листе пријава за доделу подстицајних средстава за 2020. годину. 

Пре утврђивања прелиминарне Листе, Комисија је констатовала да није било 

пријава од стране произвођача пластичних кеса. 

 

Комисија је такође констатовала да је било неблаговремених и непотпуних пријава, 

од тога: 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да је Јавним конкурсом – тачком 5. Достављање пријава, између 

осталог, прописано да се пријаве на конкурс примају до 31. јануара 2021. године, пријаву 

за IV квартал, горе наведеног оператера Комисија није разматрала имајући у виду да је 

иста поднета након протека рока, дана 26. фебруара 2021. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да је Јавним конкурсом – тачком 5. Достављање пријава, између 

осталог, предвиђено да се непотпуне пријаве, пријаве уз које није достављена 

документација која је прописана овим јавним конкурсом, неће разматрати, пријаве горе 

наведених оператера Комисија није разматрала имајући у виду да ови оператери нису 

поступили у складу са Јавним конкурсом – тачком 3. Конкурсна документација, 

подтачка 3.1. Конкурсна документација за појединачне оператере, и то: 

 

Неблаговремена пријава разлог 

Привредно друштво “Šumadija 

Sirovine” д.о.о. Крагујевац 

Пријава за IV квартал поднета 

26. фебруара 2021. 

Непотпуне пријаве разлог 

„Ekosekund“  д.о.о. Београд Уз пријаву нису достављени 

уговори 

„Pneutech“ д.о.о. Нови Сад Уз пријаву нису достављени 

уговори 

„E-Reciklaža 2010“ д.о.о. Ниш Уз пријаву за I и II квартал 

нису достављени уговори 

„Eko-Metal” д.о.о. Врдник Уз пријаву за III квартал нису 

достављени уговори 

„Protekt Point” д.о.о. Пријепоље Уз пријаву за I квартал нису 

достављени уговори 

„Hemigum“ д.о.о. Горњи Милановац Пријава се односи на третман 

отпада за који није предвиђен 

Конкурсом за доделу 

подстицајних средстава 
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1. Оператер „Ekosekund“  д.о.о. Београд уз пријаву за доделу подстицајних 

средстава није доставио важећи уговор закључен са лицима која имају дозволу 

за сакупљање, транспорт и складиштење отпада. 

2. Оператер „Pneutech“ д.о.о. Нови Сад уз пријаву за доделу подстицајних 

средстава није доставио важећи уговор закључен са лицима која имају дозволу 

за сакупљање, транспорт и складиштење отпада. 

3. Оператер „E-Reciklaža 2010“ д.о.о. Ниш уз пријаву за доделу подстицајних 

средстава за I и II квартал, није доставио важећи уговор закључен са лицима 

која имају дозволу за сакупљање, транспорт и складиштење отпада. 

4. Оператер „Eko-Metal” д.о.о. Врдник уз пријаву за доделу подстицајних 

средстава за III квартал, није доставио важећи уговор закључен са лицима која 

имају дозволу за сакупљање, транспорт и складиштење отпада. 

5. Оператер „Protekt Point” д.о.о. Пријепоље уз пријаву за доделу подстицајних 

средстава за I квартал, није доставио важећи уговор закључен са лицима која 

имају дозволу за сакупљање, транспорт и складиштење отпада. 

6. Оператер „Hemigum“ д.о.о. Горњи Милановац је доставио пријаву која се 

односи на третман отпада индексног броја 07 02 99 – отпади који нису 

другачије специфицирани, који припада групи отпада од производње, 

формулације, снабдевања и употребе пластике, синтетичке гуме и синтетичких 

влакана, у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада („Службени гласник РСˮ, брoj 56/10 и 93/19). Имајући у виду наведено, 

Комисија је утврдила да оператер није поднео захтев за доделу подстицајних 

средстава за третман оне врсте отпада који је прописан Конкурсом за доделу 

подстицајних средстава и одредбама Уредбе о висини и условима за доделу 

подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09 … 81/14). 

 

 

III. Усвајање прелиминарне Листе пријава за доделу подстицајних средстава 

за 2020. годину 

 

 

На основу тачке 3. Конкурсна документација – Јавног конкурса за доделу 

подстицајних средстава за 2020. годину 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 49/20), Комисија је 

извршила обрачун третираних количина отпада. 

У поступку контроле и обрачуна, Комисија је, у складу са тачком 3. Конкурсна 

документација, подтачка 3.1. Конкурсна документација за појединачне оператере 

извршила контролу достављених уговора и упоређивање количина третираног отпада из 

Записника Сектора за надзор и превентивно деловање у животној средини, са 

количинама које су оператери доставили Агенцији за заштиту животне средине, из 

Националног регистара извора загађивања, а у складу са чл. 44, 45, 46 и 75. Закона о 

упрaвљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) 

и чланом 3. став 1. алинеја 6) Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег 
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извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 

7/2020).  

Прелиминарна листа пријава за доделу подстицајних средстава за 2020. годину, 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 

757.591.134,10 

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 

292.571.141,00 

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 

177.765.305,00 

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 

2.229.800,00 

5.  

Друштво са ограниченом одговорношћу за поновну 

употребу разврстаних материјала „Eco-Recycling” 

Нови Сад, Булевар Ослобoђења  број 127/VIII, Нови 

Сад, ПИБ: 101628817, матични број: 08481164, кога 

заступа директор Радомир Поповић 

37.891.859,40 

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 

22.080.295,26 

7.  

Привредно друштво „Protekt Point” д.о.о. Пријепоље,  

улица Бјелопољски пут бб, Пријепоље, ПИБ: 

107878128, матични број: 20888563, кога заступа 

директор Крсман Крповић 

1.457.775,30 

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 

65.585.042,00 

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 

107.077.110,00 

10.  
Привредно друштво “Ekotire” д.о.о. Београд-Земун,  

улица Саве Михића  број 4, Београд-Земун, ПИБ: 
6.558.241,80 
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108596770, матични број: 21031305, које заступа 

директор Јово Максимовић 

11.  

Привредно друштво „Јablanovica“ д.о.о. Рашка,  улица 

Саватија Милошевића  број 14-16, Рашка, ПИБ: 

109078172, матични број: 21123293, кога заступа 

директор Жарко Радомировић 

64.102.758,60 

12.  

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 

478.246,00 

13.  

Привредно друштво “Šumadija Sirovine” д.о.о. 

Крагујевац,  улица Индустријска  број 4, Крагујевац, 

ПИБ: 103929571, матични број: 20038110, које заступа 

директор Дејан Спасић 

5.006.533,00 

14.  

Привредно друштво „Kemeko“ д.о.о. Ваљево,  Булевар 

палих бораца  број 91/92 Ваљево, ПИБ: 104114027, 

матични број: 20086904, које заступа директор Зоран 

Миловановић 

307.620,00 

15.  

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 

68.504.037,30 

16.  

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 

1.230.474,90 

17.  

Привредно друштво за рециклажу сировина „Inos-

Napredak” д.о.о. Мишар,  улица Савска бб, Мишар, 

Шабац, ПИБ: 100125241, матични број: 07249454, које 

заступа директор Ђорђе Ђекић 

402.523,00 

18.  

„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 Марија Димитријевић 

Урошевић 

53.868.700,00 

19.  

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 

42.950.885,00 

20.  

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 

19.208.576,00 
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укупно: 1.797.682.448,16 

 

Укупан износ за доделу подстицајних средстава за 2020. годину, на основу 

третираних количина које су потврђене документацијом која је поднета уз захтев, 

износи 1.797.682.448,16 динара.  

 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете захтеве по објављивању 

Прелиминарне листе о додели подстицајних средстава, у периоду од три радна дана од 

дана објављивања ове листе на интернет страници Министарства заштите животне 

средине, у периоду од 10 до 14 часова, у канцеларији 544, зграда СИВ III, улица 

Омладинских бригада број 1, 11070 Нови Београд. 

 

На Прелиминарну листу о додели подстицајних средстава подносиоци пријава 

могу поднети примедбу у року од осам дана од дана њеног објављивања на интернет 

страници Министарства заштите животне средине. 

 

Примедба се може изјавити у електронској форми на адресу: 

razvoj.zivotnasredina@ekologija.gov.rs  са назнаком: „ПРИМЕДБА по Јавном конкурсу за 

доделу подстицајних средстава за 2020. годину ”. 

 

 

21.  

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 

70.814.390,50 

mailto:razvoj.zivotnasredina@ekologija.gov.rs

