
350.000,00
150.000,00

350.000,00
150.000,00

1.039.584,00
445.536,00

1.039.584,00
445.536,00

1.657.500,00
710.357,00

1.657.500,00
710.357,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2018. години - предузетници и правна лица за 23. седницу Управног Одбора од 11.09.2018. год.

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Предрачунска

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.

Милош Илић пр.
фризерски салон
Quaresma F.S
(МБ: 64978136)

Младеновац

Улагање у набавку опреме за
фризерски салон: фен,
фризерска хидраулична
столица, шампоњера са
масажерима, радно место са
огледалом, машиница за
шишање, берберска фотеља са
2 хидраулике, помоћна
столица са 3 система (захтев:
2018/216/0)

500.000,00

Обзиром да је Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2018. години дефинисано да лица која конкуришу, могу у претходном
периоду да буду оснивачи-власници само једног привредног субјекта брисаног оз регистра, а да
је подносилац захтева био власник већ два у претходном периоду, предметни захтев се одбија
као неприхватљив.

Укупно за Београд 500.000,00

Јабланички округ

2.

"AGRO IZVOR"
Marija Radenković
PR (MB:
64993356)

Sponce

Kupovina opreme za ekološko
bušenje arterskih bunara i
istražno bušenje, bušećih šipki Fi
88,9 i bradavičastog gleta fi 311
(zahtev: 2018/369/0)

1.485.120,00

Марија Раденковић п.р Радња за изградњу цевовода „Агро Извор“ Спонце (мб.64993356) из
места Спонце, општина Медвеђа, поднела је захтев за старт уп кредит Фонду за развој
Републике Србије дана 03.07.2018. године. Претежна делатност предузетничке радње под којом
је регистровано у надлежном регистру је Изградња цевовода – шифра делатности 4221.
Средства опредељена Програмом за старт уп кредите, по Програму подстицања развоја
предузетништва кроз финансијку подршку за почетнике у пословању у 2018 години, не могу се
користити за Грађевинарство, изузев производње грађевинских производа и завршних
занатских радова у грађевинарству, предлаже се одбијање кредитног захтева. 

Укупно за Јабланички округ 1.485.120,00

Колубарски округ

3.

Miloš Jevtić pr.
radnja za ketering
"Naša priča-
Gradac" (MB:
64968238)

Valjevo

Ulaganje u dogradnju i adaptaciju
poslovnog prostora i nabavku
opreme za potrebe keteringa
(zahtev: 2018/332/0)

9.144.504,00

-Програмом су планирана улагања у доградњу и реконструкцију објекта у коме је планирано
обављање делатности кетеринга.Планирана је доградња кухиње као и доградња летње баште,
што није прихватљиво за финансирање јер спада у оквире угоститељске делатности која се не
може финансирати овим Програмом. -Такође, објекат над којим је планирана доградња и
реконструкција се води као стамбени објекат, што такође није прихватљиво за финансирање. -
Поред улагања у објекат, планирана су и улагања у куповину опреме,за које нису достављене
профактуре/предрачуни или понуде.

Укупно за Колубарски округ 9.144.504,00

Моравички округ
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4.112.315,07
1.762.420,74

4.112.315,07
1.762.420,74

2.100.000,00
900.000,00

2.100.000,00
900.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

784.000,00
336.000,00

4.984.000,00
2.136.000,00

4.

"Clean FS" Filip
Sretenović PR,
Održavanje i
popravka
motornih vozila
(MB: 65035014)

Čačak
Nabavka opreme za
vulkanizersku delatnost (zahtev:
2018/447/0)

5.874.735,81
Имајући у виду да је као основно обезбеђење кредита предложено јемство СЗТР Аутосервис
Горан Горан Милошевић ПР Чачак, тј. јемство повезаног лица, такво обезбеђење је
неприхватљиво за Фонд.

Укупно за Моравички округ 5.874.735,81

Пчињски округ

5.

Nikola Zdravković
pr. Agencija za
računarsko
programiranje
*Anrexclude*
(MB: 64581457)

Vranje Ulaganje u nabavku računarske
opreme (zahtev: 2018/207/0) 3.000.000,00

Током обраде захтева, стручне службе Фонда су утврдиле да је Никола Здравковић, оснивач
предузетничке радње која је поднела захтев код Фонда, уједно и члан са 7% удела у активном
привредном друштву „ONE 2 THREE GO“ доо Београд, МБ: 21244732, основаном 23.11.2016.,
шифра делатности: 7022- Консултантске активности у вези с пословањем и осталим
управљањем.  Наведено није у складу са Програмом подстицања развоја предузетништва кроз
финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години, и чини ризик клијента
неприхватљивим.

Укупно за Пчињски округ 3.000.000,00

Београд

6.
"Enterijer
Milošević" d.o.o.
(MB: 21334910)

Kovačevac
Ulaganje u nabavku opreme:
konterica, horizontalni
formatizer (zahtev: 2018/365/0)

6.000.000,00 Ризик клијента је оцењен као неприхватљив, а ризик средстава обезбеђења као висок.

7.

"ZELENO SRCE -
Bio proizvodnja"
DOO (MB:
21388718)

Vinča

Ulaganje u nabavku opreme:
*Sena RSP-250 C* rashladni
uređaj, *Sena RSP-243F*
rashladni uređaj (zahtev:
2018/424/0)

1.120.000,00

Инвестиционо улагање није прихватљиво имајући у виду да подразумева куповину опреме
спорне старости, власништва и улоге у процесу производње.  У пословном плану је наведено да
се породица Кузмановић Наталије, власнице и директорке доо-а раније бавила производњом
производа од сремуша и да поседује опрему која се може употребити за производњу што би
било прихватљиво када би било јасно за коју намену би била уложена средства кредита Фонда.
Наиме, не наводи се која је то производна опрема којом доо већ располаже а средства кредита
би била уложена у куповину два расхладна уређаја од добављача Марирент доо Врчин,
произвођача Сена доо Крагујевац, произведене 2015.г. Према достављеној техничкој
документацији та два расхладна уређаја представљају део веће целине (хладњаче) инвеститора
Мидоx доо, у 2014.г. ликвидираног повезаног лица које се бавило производњом сремуша још у
2011.г. чиме се доводи у питање и старост опреме. Родитељи власнице и директорке доо-а
Зелено срце-Био производња су били оснивачи више угашених привредних субјеката међу
којима је и Мидоx доо чији је власник била Кузмановић Миладина и директор Кузмановић
Добрица.

Укупно за Београд 7.120.000,00

Јужно-бачки округ

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Предрачунска

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Strana:  2  od  5



4.188.278,51
1.794.976,50

4.188.278,51
1.794.976,50

3.446.743,20
1.477.175,65

3.446.743,20
1.477.175,65

964.171,32
413.216,28

964.171,32
413.216,28

8.
*Phoenix KDK*
doo (MB:
21379867)

Vrbas Kupovina peletirke drvne
piljevine (zahtev: 2018/347/0) 5.983.255,02

Као средство обезбеђења уредног враћања кредита понуђено је јемство привредног друштва
"Фитек Глобал" д.о.о из Београда мб.2088245, а касније на захтев клијента замењено јемством
привредног субјекта „Коперникус“ из Љига мб.17359827. Аналзом бонитета предложеног јемца
- Коперникус д.о.о, стиче се увид у пад пословних прихода у 2017 година на 3,5мил.рсд са
11.6мил.РСД у 2016.години. Период рада у 2018 години, према подацима из бруто биланса на
дан 31.05.2018 године је завршен са нето губитком од 2.2мил.РСД. Чињеницом да је 05.07.2018
године, промењен дугогодишњи законски заступник друштва, који је био на челу од 2001
године, и постављено лице рођено 1999.године, ризик средстава обезбеђења чини
Незадовољавајућим. Подносилац захтева је току обраде предметног захтева већ неколико пута
мењао Јемце - привредне субјекте (захтев за кредит поднет са јемством правног лица Фитек
Глобал д.о.о Београд, мб.20882450) и нудио друга правна лица као средство обезбеђења, али ни
они нису испуњавала услове задовољавајућег средства обезбеђења. Након завршене обраде у
сектору ризика, клијент нас је контактирао маилом дана 17.08.2018 године и захтевао да нам
достави матичне бројеве одређених привредних субјеката па да ми одаберемо који је подобан за
средство обезбеђења. Клијент је обавештен одговором на маил, да достави документацију у
складу са садржајем потребне документације за новог Јемца - по свом избору, до среде
22.08.2018. године што није испоштовано.

Укупно за Јужно-бачки округ 5.983.255,02

Нишавски округ

9. *Ser Food* d.o.o.
(MB: 21366544) Niš

Nabavka opreme i alata za
preradu i konzervisanje mesa
(zahtev: 2018/269/0)

4.923.918,85

Оснивач привредног друштва, Владимир Стојановић, је већ евидентиран као власник и
заступник два активна привредна субјекта и то: " Луна Стар" д.о.о Београд мб.20051477 и
Предузетничке радње "Bear&Banny Condo" Београд мб.61221760. Програмом подстицања
развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години, је
дефинисано да оснивач и/или одговорно лице не може бити директор, члан или оснивач
Управног Одбора другог привредног субјекта. Истовремено, привредно друштво Ser Food (
подносилац захтева) је трећи привредни субјект у власништву Владимира Стојановића, што
такође није у складу са Програмом.

Укупно за Нишавски округ 4.923.918,85

Подунавски округ

10.
*Oxygen-zdravlje*
d.o.o. (MB:
21389854)

Smederevo
Ulaganje u nabavku opreme: 2
hiperbarične komore (zahtev:
2018/334/0)

1.377.387,60

Привредно друштво је регистровано за делатност неге и одржавања тела а не за здравствену
делатност што је неопходно за легалан рад са хипербаричном комором. Према важечим
законима хипербарична комора спада у медицинско средство и као таква се и третира, што
значи да је Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у
здравственим установама и другим облицима здравствене службе тачно дефинисани кадар,
простор и опрема која се може користити. Такође, према важећим прописима, пре увоза било
какве опреме неопходно је извршити регистрацију код Агенције за лекове и медицинска
средства и прибавити дозволу за промет на велико одређеног медицинског средства коју издаје
Министарство здравља, што у овом случају није учињено.

Укупно за Подунавски округ 1.377.387,60

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Предрачунска

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Strana:  3  od  5



1.538.058,00
659.167,00

1.538.058,00
659.167,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

980.000,00
420.000,00

980.000,00
420.000,00

29.560.650,10
12.668.849,17

Сремски-округ

11.
*Infinity link*
d.o.o. (MB:
21359882)

Sremska
Mitrovica

Ulaganje u nabavku računarske
opreme (zahtev: 2018/204/0) 2.197.225,00

ВИСОК РИЗИК КЛИЈЕНТА: На катрону лица овлашћених за заступање, налази се Марко
Ђурђевић, ЈМБГ: 1710992890011; Члан са 20% удела у ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ “ВЕЦТОР ЕЛЕЦТРИЦ” СРЕМСКА
МИТРОВИЦА; МБ: 08759073, што није у складу са Програмом Фонда и ВИСОК РИЗИК
ПРОЈЕКТА: Набавка подразумева куповину компјутерске опреме у вредности од 1,75 мил. РСД
од чега је 1,42 мил. РСД чине 24 комада видео картица, што указује да подносилац Захтева за
СТАРТ УП кредит, опрему неће користити за планирану делатност, већ ће се бавити “копањем”
крипто валута, што није у складу са Програмом Фонда.

Укупно за Сремски-округ 2.197.225,00

Шумадијски округ

12.

"Šumadija opeka"
DOO Proizvodno,
trgovinsko i
uslužno (MB:
21311774)

Topola

Nabavka opreme i stvaranje
prostornih uslova za proizvodnju
građevinskih proizvoda (zahtev:
2018/322/0)

6.562.500,00

Планирана су улагања у куповину камиона и грађевинске радове на објекту који је у закупу и
под хипотеком, а закуподавац је Елка-Електрокерамика доо у стечају. Понуда за половно возило
камион марке МАН није комплетна, јер у вези са понуђеним камионом није достављен начин
стицања камиона Грујић копа 04, саобраћајна дозвола, царинска декларација или процену од
проценитеља машинске струке са списка Министарства привреде и изјаву о спремности отуђена
камиона. Наведено је да је камион 2013.годиште, а нема ниједног доказа. Из средстава кредита
се не може финансирати реконструкција крова и грађевински радови на објекту који је
власништву предузећа у стечају и под хипотеком. Пројекат је неприпремљен, јер се не зна тачно
на ком објекту на парцели бр.2294 КО Буковик ће бити замењен кров, није достављен пројекат,
нема дозволе за реконструкцију објекта, није уписан закуп, није достављен лист непокретности,
непознат је надзорни орган.

Укупно за Шумадијски округ 6.562.500,00

Топлички округ

13.
"Lunka trgovina"
d.o.o. (MB:
21320269)

Prokuplje

Ulaganje u nabavku opreme:
mašine-vibro presa za
proizvodnju blokova, kalup za
proizvodnju i oblikovanje
betonskog bloka (blok 15),
kalup za proizvodnju i
oblikovanje betonskog bloka
(blok 20), (zahtev: 2018/203/0)

1.400.000,00

Узимајући у обзир чињеницу да је клијент почетник у делатности која захтева одређено знање,
искуство и тржишне контакте у области грађевинарства, као и повезаност са фирмама у истој
бранши-грађевинарству, које имају проблема у пословању, што се може негативно одразити на
пословање новооснованог друштва, стручне службе Фонда су оцениле да понуђено обезбеђење
– заложно право на будућој опреми, није задовољавајуће, тј. да је потребно допунско
обезбеђење – минимум један жирант одговарајућих примања, поред личних меница оснивача.
Подносиоцу захтева је остављен рок до краја радног времена 28.08.2018. године да достави
одговарајућу документацију за жиранта. Како до наведеног рока није достављена тражена
документација, предлаже се одбијање кредитног захтева. 

Укупно за Топлички округ 1.400.000,00

Укупно 49.568.646,28

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Предрачунска

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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У Београду, 12.09.2018. год.

Strana:  5  od  5


