РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања
Министарства заштите животне средине - Зелени фонд Републике Србије који се односи на субвенције
приватним предузећима за 2019. и 2020. годину и дотације невладиним организацијама за 2020. годину

Закључци

Налази

Корисницима подстицајних средстaва за
поновну употребу и искоришћавање
отпада као секундарне сировине или за
добијање енергије додељена су и
пренета средства на основу Уредбе о
висини и условима за доделу
подстицајних средстава која је донета на
основу Закона о фонду за заштиту
животне средине, и сходно томе није
донета уредба у вези члана 101. став 3.
Закона о заштити животне средине

Корисницима подстицајних средстaва за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или
за добијање енергије додељена су и пренета средства у 2019. и 2020. години на основу Уредбе о висини и условима
за доделу подстицајних средстава, која је донета на основу Закона о фонду за заштиту животне средине који је
престао да важи 29. септембра 2012. године, ступањем на снагу Закона о престанку важења Закона о фонду за
заштиту животне средине, што није у складу са чланом 101. став 3. Закона о заштити животне средине. Јавни
конкурси за доделу подстицајних средстава расписани су на основу одредби члана 4. Уредбе о висини и условима
за доделу подстицајних средстава, којима је између осталог, прописано да Фонд за заштиту животне средине
додељује подстицајна средства, што није у складу са Одлуком о оснивању Зеленог фонда Републике Србије, а у
вези члана 90. Закона о заштити животне средине.

Јавним конкурсом није одређен
(додатни) рок накнадног достављања
записника - налаза надлежног
инспекцијског органа у вези
комплетирања поднете документације
оператера уз пријаву за доделу
подстицајних средстава.

Јавним конкурсима за доделу подстицајних средстава за 2018. и 2019. годину прописано је да непотпуне пријаве уз
које није достављена прописана документација неће бити разматране, међутим појединим записницима Комисије
за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава, констатовано је да ће поједине пријаве оператера бити
разматране тек пошто пристигну записници о инспекцијском надзору, и сходно томе такву могућност је требало
предвидети јавним конкурсом и одредити (накнадни) рок до ког оператери треба у том делу да комплетирају
документацију уз пријаву за доделу подстицајних средстава.

Оператерима су додељена средства у
износу од најмање 468,8 милиона
динара, на име третиране отпаднеЕЕ
опреме откупљене од физичких лица,
при чему се из поднете документације уз
пријаву за доделу подстицајних
средстава, не може утврдити да ли
оператери поседују сагласност одређене
јединице локалне самоуправе за
сакупљање ЕЕ отпада од физичких лица

Оператерима су у 2019. и 2020. години додељена и пренета средства у износу од најмање 468,8 милиона динара, на
име третиране отпадне електричне и електронске опреме откупљене од физичких лица у току 2018. и 2019. године,
при чему се из поднете документације уз пријаву за доделу подстицајних средстава, не може утврдити да ли
оператери поседују сагласност одређене јединице локалне самоуправе за сакупљање електричног и електронског
отпада од физичких лица, у смислу члана 43. Закона о управљању отпадом, а у вези члана 2. став 1., члана 5. став
1. и члана 9. став 1) до 5) Закона о комуналним делатностима. Уз пријаве за доделу подстицајних средстава
оператери нису приложили акта, односно сагласности јединица локалне самоуправе на чијој територији су вршили
сакупљање отпадне електричне и електронске опреме од физичких лица, а такође записници о инспекцијском
надзору не садрже податке да ли оператери поседују акта односно сагласности јединица локалне самоуправе по
том основу.

Оператеру су опредељена и пренета
средства у износу од 23,9 милиона
динара за третирану врсту отпада за који
Уредбом о висини и условима за доделу
подстицајних средстава нису утврђена,
односно прописана подстицајна
средства.

Оператеру „Хемигум“ доо Горњи Милановац опредељена су и пренета средства у 2019. и 2020. години, у укупном
износу од 23,9 милиона динара, а да је у пријавама за доделу подстицајних средстава и кварталним извештајима
констатовано да је третиран отпад: (а) индексног броја 07 02 99 – отпади који нису другачије специфицирани који
припадају групи отпада од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, синтетичке гуме и
синтетичких влакана и (б) индексног броја 19 12 04 – пластика и гума који припада групи отпада од механичког
третмана (сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања), што није у складу са чланом 2. Уредбе о висини
и условима за доделу подстицајних средстава којим је, између осталог, прописано да се подстицајна средства
утврђују за поновну употребу и коришћење отпадне гуме као секундарне сировине, а у вези Правилника о
категоријама, испитивању и класификацији отпада и члана 49. став 1. Закона о управљању отпадом.

Препоручили смо одговорним лицима да:

Министарство
заштите
животне
средине - Зелени
фонд РС је у
обавези да у
року од 90 дана
достави
Одазивни
извештај о
отклањању
утврђених
неправилности и
доказе о
поступању по
датим
препорукама.

Број датих препорука:

- доделу подстицајних средстава за поновну употребу и коришћење отпадне гуме као секундарне сировине врше у складу са
Уредбом о висини и условима за доделу подстицајних средстава, а у вези Правилника о категоријама, испитивању и
класификацији отпада и члана 49. став 1. Закона о управљању отпадом, или да изменом Уредбе изврше допуну група отпада
од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, синтетичке гуме и синтетичких влакана за која се могу
доделити подстицајна средстава на име поновне употребе и коришћења истих као секундарне сировине ако је то у циљу
заштите и унапређења животне средине и у складу са прописима којим је уређено управљање отпадом;
- одобравају средства подносиоцима пријаве на основу поднете целокупне документације која је прописана јавним
конкурсом;
- приликом обрачуна подстицајних средстава признају количине третираног отпада откупљеног од физичких лица за коју
постоји одговарајућа документација, односно сагласност јединице локалне самоуправе на чијој територији је сакупљен
електрични и електронски отпад у складу са Законом о управљању отпадом и Законом о комуналним делатностима;
- подзаконским актом на основу члана 101. став 3. Закона о заштити животне средине, а у вези члана 101. став 2. истог
закона, пропишу врсту, висину, критеријуме, услове и начин доделе подстицајних средстава и класификацију корисника у
сврху доделе подстицајних средстава, узимајући у обзир класификацију оператера и других субјеката управљања отпадом
прописану законом којим се уређује управљање отпадом;
- јавним конкурсом одреде (додатни) рок до којег оператери могу комплетирати поднету документацију у вези записника
тј. налаза надлежног испекцијског органа којим се потврђује да је оператер постројења поновно искористио, рециклирао,
односно третирао отпад у периоду за који је поднет захтев, имајући у виду и објективне могућности инспекције да одговори
по захтевима оператера постројења.
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