Преглед одбијених захтева кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене
предузетнице - предузетници и правна лица за 12. седницу Управног одбора од 31.05.2021. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд
1.

ПИНКДООР ДОО
БЕОГРАД-ЗЕМУН Београд
(МБ: 21665681)

Улагање у куповину опреме за
играоницу.

2.

DUŠICA
RADOVANOVIĆ
PR ORDINACIJA
OPŠTE
STOMATOLOGIJE Beograd
RADOVANOVIĆ
DENTAL STUDIO
BEOGRAD
(PALILULA) (MB:
64271628)

Kupovina stomatološke opreme. 
Stomatološko radno mesto
ZIANN ZA-208E ,CHIRAN
TURBINA TGL 656,CHIRANA
PLAVI KOLENJAK SA
SVETLOM 120LB,
KOMPRESOR JW-032C.

Укупно за Београд

6.000.000,00

По Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијку подршку за жене
3.900.000,00 предузетнице и младе у 2021. години испоручилац опреме не може бити физичко лице (осим
2.100.000,00 ако је предузетник); такође сувласник пословног простора где је планиран смештај опреме је
повезано лице – које се бави истом/сличном делатношћу.

942.000,00

Предузетница нема право да конкурише за средства по Програму подстицања развоја
942.000,00 предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години јер
329.700,00 већ користи средства по програму финансијске подршке за почетнике у пословању из
буџета,по Програму из 2016. године.

6.942.000,00

4.842.000,00
2.429.700,00

6.466.243,00

Добављач опреме може бити само произвођач или овлашћени увозник/ диструбутер
3.300.000,00 нове/половне опреме; смештај габаритне технолошке опреме и организација производње хране
2.700.000,00 је планиран у локалима који се налазе у пословном центру; бонитет јемца није прихватљив за
тражени износ кредита

6.466.243,00

3.300.000,00
2.700.000,00

13.408.243,00

8.142.000,00
5.129.700,00

Расински округ

3.

SONJA TERZIĆ
PR PRERADA I
KONZERVIRANJE
VOĆA I POVRĆA Brus
TAJNE MOJE
BAŠTE BRUS (MB:
66058115)

Укупно за Расински округ
Укупно

Ulaganje u nabavku opreme za
preradu i konzerviranje voća i
povrća .Pekač paprike tunelski ,
ukuvač za ajvar i džem , kada za
šokiranje paprike , kosi
transporter za transport hlađene
paprike , dobošaste ljuštilice za
papriku , uređaj za punjenje
tegli-punilica , paster kada .

У Београду, 03.06.2021. год.
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