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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број: 401-00-00970/2022-06 

Датум: 14. јун 2022. 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 квартал 2022. године, 

број: 119-01-00076/22-06 од 1. јуна 2022. године, Комисија за спровођење поступка за 

доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за први квартал 2022. године, 

сачинила је  

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2021. ГОДИНЕ 
 

 

I. Извештај о спровођењу Јавног конкурса за доделу подстицајних средстава 

за први квартал 2022. године 
 

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за први квартал 2022. године, број: 

401-00-00970/2022-06, објављен је дана 24. маја 2022. 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: 

 

- за третман електричне и електронске опреме 12 оператера 

- за третман отпадне гуме као секундарне сировине 6 оператера 

- за третма отпадних гума ради добијања енергије 1 оператер 

- за третман отпадних стартера и акумулатора 1 оператер 

- за третман отпадних уља 1 оператер 

- за производњу кеса трегерица за вишекратну употребу 1 оператер 

 

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

конкурсна документација. 

Комисија је констатовала да су за оператере који су доставили сагласност, по 

службеној дужности 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 
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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 квартал 2022. године (у даљем тексту: Комисија), утврдила је 

Прелиминарну листу о додели подстицајних средстава по јавном конкурсу за први квартал 

2022. године.  

 

 

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 први квартал 2022. године. 

 

Имајући у виду да је Јавним конкурсом, између осталог, предвиђено да неће бити 

узете у разматрање непотпуне пријаве (пријаве уз које није достављена документација која 

је прописана овим јавним конкурсом), пријаве подносиоца код којих је инспекцијским 

записником констатована незаконитост у раду, односно поступање супротно условима из 

издате дозволе, пријаве које нису у складу са условима из овог Јавног конкурса, неуредне 

пријаве, Комисија није разматрала следеће пријаве: 

 

1. Дејан Арсеновић предузетник Поновна употреба разврстаних материјала „NK-

Tisa” Нови Кнежевац; 

2. „Eko Servis Sistem“ Друштво за консалтинг и друге делатности д.о.о. Ћуприја; 

3. Предузеће за производњу, промет и услуге „Ekosekund“  д.о.о. Београд; 

4. „EE Waste Group“ д.о.о. Нови Сад. 

 

Taкође, Комисија није узела у обзир количине третираног ЕЕ отпада који је претходно 

растављен ради вађења посебних саставних делова, а што је констатовано код оператера: 

 

1. „Šumadija Sirovine” д.о.о. Крагујевац; 

2. „Maksi-CO“ д.о.о. Доњи Адровац. 

 

Koмисија није узела у обзир пријаве уз које није достављено уверење да је производ који 

је добијен поновном употребом отпада или рециклажом усаглашен са техничким 

прописом који се односе на тај производ (уверење о саобразности производа са техничким 

захтевима, потврда о хомологацији и сл.), следећих подносилаца захтева: 

 

1. „Protekt Point” д.о.о. Пријепоље; 

2. Трговинско занатска радња „Gile” Радиша Милојевић Пр Нови Пазар; 
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3. „Pneutech“ д.о.о. Врбас. 

 

 

III. Усвајање прелиминарне Листе пријава за доделу подстицајних средстава 

за први квартал 2022. 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 и производњу кеса трегерица за вишекратну употребу.  

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

подстицајних средстава за први квартал 2022. 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, Комисија је извршила 

обрачун третираних количина отпада. 

 

Прелиминарна листа пријава за доделу подстицајних средстава за први квартал 

2022. 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 

257,271,340.20 

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 

78,347,995.00 

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 

108,280,021.00 

4.       

Привредно друштво „Eko-Metal” д.о.о. за производњу, 

трговину и услуге, Врдник,  улица Иришка  број 16, Врдник 

ПИБ: 103376513, матични број: 08814651, кога заступа 

директор Ивана Гајин 

6,842,876.50 

5.       
Друштво са ограниченом одговорношћу за поновну 

употребу разврстаних материјала „Eco-Recycling” Нови 
103,992,507.60 
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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 

3,213,414.78 

7.       

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 

1,562,949.00 

8.       

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 

8,025,333.00 

9.    

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

Саватија Милошевића  број 14-16, Рашка, ПИБ: 109078172, 

матични број: 21123293, кога заступа директор Жарко 

Радомировић 

46,280,457.90 

10.    

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

улица Индустријска  број 4, Крагујевац, ПИБ: 103929571, 

матични број: 20038110, које заступа директор Дејан 

Спасић 

735,324.00 

11.    

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

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

број: 20086904, које заступа директор Зоран Миловановић 
1,586,497.00 

12. 

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 

39,238,743.00 

13.    

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 

37,741,296.00 

14. 
Привредно друштво "Mediapak" д.о.о. Ниш, Булевар Цара 

Константина 80-86 , ПИБ: 106950396, матични број: 

20712139, кога заступа директор Душан Стевановић 

73,920.00 
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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 (уз претходну најаву на адресу 

razvoj.zivotnasredina@eko.gov.rs) 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 пет дана од дана њеног објављивања. 

 

Примедба се може изјавити искључиво у електронској форми на адресу 

razvoj.zivotnasredina@eko.gov.rs са назнаком „ПРИМЕДБА по Јавном конкурсу за доделу 

подстицајних средстава за први квартал 2022. године. 

Одлука о додели подстицајних средстава одобрава се одлуком министра, у складу 

са укупним расположивим средствима за реализацију овог јавног конкурса.  

 

mailto:razvoj.zivotnasredina@eko.gov.rs
mailto:razvoj.zivotnasredina@eko.gov.rs

