
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, на 
основу  члана  4.  Уредбе  о  висини  и  условима  за  доделу  подстицајних  средстава 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/09, 67/10,101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12 и 41/13) и 
Правилника  о  усклађеним  износима  подстицајних  средстава  за  поновну  употребу, 
рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС“, бр. 41/2013), 
објављује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 
ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА

1. Предмет конкурса
Предмет  конкурса  је  додела  подстицајних  средстава  за  поновну  употребу  и 
искоришћавање  отпада  као  секундарне  сировине  или  за  добијање  енергије  и  за 
производњу кеса - трегерица за вишекратну употребу за 2013. годину.
Министарство енергетике,  развоја и заштите животне средине додељује подстицајна 
средства у складу са Уредбом о висини и условима за доделу подстицајних средстава 
(„Службени  гласник  РС“,  бр.  88/09,  67/10, 101/10,  86/11,  35/12,  48/12  и  41/13),   и 
Правилника  о  усклађеним  износима  подстицајних  средстава  за  поновну  употребу, 
рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС“, бр. 41/2013), 
(у даљем тексту: Министарство).

Додељена подстицајна  средства  су по својој  сврси  наменска  средства  и  не  могу се 
залагати без претходне сагласности Министарства.

2. Корисници  средстава
На јавни кокурс могу се пријавити:
- оператери  постројења   за   поновно  искоришћење,  односно   третман 

отпада  који имају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10),  

- произвођачи пластичних кеса - трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 
микрона. 

3. Конкурсна документација
3.1 Конкурсна документација за појединачне оператере:

1) пријава за доделу подстицајних средстава (www.merz.gov.rs),

2) дозволу за рад коју је оператеру постројења издао надлежни орган у складу са 
законом,

3) закључен  уговор  са  лицима  која  имају  дозволу  за  сакупљање,  транспорт  и 
складиштење отпада, 
4) квартални извештај  о  количини  отпада  који  је  оператер  постројења  поновно 
искористио, рециклирао, односно третирао, 

5) налаз  надлежног  инспекцијског  органа  којим  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  3.  тачка  3). 
Уредбе.

3.2 На јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за производњу кеса–трегерица 
за вишекратну употребу могу се пријавити само произвођачи пластичних кеса дебљине 
преко 20 микрона.

Конкурсна документација за произвођаче кеса – трегерица:
1) квартална пријава за доделу подстицајних средстава (www.merz.gov.r  s  ),

http://www.merz.gov.r/


2) исправa о усаглашености производа са техничким захтевима којом 
се потврђује биоразградљивост пластичне кесе. 

4. Износ подстицајних средстава 
Подстицајна средства додељују се у следећим износима:

- за  поновну  употребу,  рециклажу и  коришћење  отпадне  гуме  као  секундарне 
сировине – 18.390,00 динара по тони, 

- за третман отпадних гума ради добијања енергије – 3.606,00 динара по тони, 

- за  поновну употребу,  рециклажу и коришћење отпадних уља  као  секундарне 
сировине – 10,00 динара по килограму, 

- за третман отпадних уља ради добијања енергије – 5,00 динара по килограму, 

- за поновну употребу, рециклажу и коришћење отпадних стартера, акумулатора, 
индустријских батерија и акумулатора – 14,50 динара по килограму, 

- за  поновну  употребу,  рециклажу  и  коришћење  отпадних  преносивих 
акумулатора или стартера – 145,50 динара по килограму, 
- за производњу кеса- трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 
микрона-6.010,00 динара по тони, 

- за производњу кеса- трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 
микрона које садрже биоразградиве адитиве - 8.414,00 динара по тони, 

- за  поновну  употребу,  рециклажу  и  коришћење  отпадне  електричне  и 
електронске опреме, као секундарне сировине у 2013. години према следећој 
табели: 

Отпадна електрична и електронска опрема: 2013. година
разред 1 (велики кућни апарати) осим: 43 дин/кг
- расхладних уређаја и климе 108 дин/кг
- уређаја за грејање 13 дин/кг

разред 2 (мали кућни апарати) 58 дин/кг
разред 3 (опрема информатичке технологије и телекомуникације) осим: 58 дин/кг
- монитора ЦРТ 86 дин/кг
- осталих монитора 38 дин/кг
разред 4 (опрема широке потрошње за разоноду) осим: 27 дин/кг
- телевизијских апарата ЦРТ 86 дин/кг
- осталих телевизијских апарата 38 дин/кг
разред 5 (опрема за осветљење) 32 дин/кг
подразред 5а (флуоресцентне, компактне, остале светиљке) 129 дин/кг
разред 
6 (електрични и електронски алат) 48,5 дин/кг
Разред 
7 (играчке, опрема за рекреацију и спорт) 27 дин/кг
разред 
8 (медицински помоћни уређаји) 48,5 дин/кг
разред 
9 (инструменти за праћење и надзор) 97 дин/кг

разред 10 (аутомати) 97 дин/кг

5. Достављање  пријава
Пријаве на конкурс примају се до 31.01.2014. године.



Пријаве  се  подносе  на  обрасцу „Пријава  за  доделу подстицајних  средстава  у  2013. 
години“. 
Пријаве се обавезно подносе и у писаној и у електронској форми.
Пријаве у писаној форми са пратећом документацијом из тачке 3. Конкурса достављају 
се  на  адресу:  Министарство  енергетике,  развоја  и  заштите  животне  средине,  Нови 
Београд,  Омладинских  бригада  бр.1,  са  назнаком:  „Пријава  на  конкурс  за  доделу 
подстицајних средстава у 2013. години“.
Пријаве у електронској форми шаљу се на адресу: razvoj.zivotnasredina@merz.gov.rs
Непотпуне пријаве као и пријаве уз које није достављена документација из тачке 3. 
Конкурса неће се разматрати.
Контакт особа: Гордана Ристовић, тел. 011/26-96-910.


