Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години
- предузетници и правна лица за 17. седницу Управног одбора од 11.10.2021. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

ОМЕГА-ХЕМИНГ
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ
ТРГОВИНУ И
Београд
УСЛУГЕ ДОО
БЕОГРАД
(ЗЕМУН) (МБ:
17417061)

Улагање у куповину два
реактора за производњу .

Укупно за Београд

19.812.350,00

9.600.000,00 Привредно друштво не испуњава критеријуме брзорастућег развоја и не припада четвртој групи
развијености у складу са Програмом подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021
2.400.000,00 години.

19.812.350,00

9.600.000,00
2.400.000,00

Мачвански округ

2.

PREDUZEĆE ZA
PROMET KOŽA I
PREDMETA OD
KOŽE KOŽAR
DOO LOZNICA
(MB: 17182226)

Loznica

Ulaganje u kupovinu dva
kamiona IVECO DAILY 70C
16H DIZEL EURO IV Hladnjača
.

Укупно за Мачвански округ

20.235.223,70

10.000.000,00 Анализом достављене документације, објављених финансијских извештаја и званичних података
ЦРОСО евиденције констатовано је да друштво не испуњава критеријуме Програма јер не
2.500.000,00 задовољава услове брзорастућег развоја нити припада четвртој групи развијености.

20.235.223,70

10.000.000,00
2.500.000,00

31.000.000,00

- Подносилац захтева не испуњава услове предвиђене Уредбом – не испуњава критеријуме
брзорастућег развоја и не припада 4. групи развијености. - Наиме, пословни приходи у
2020.години су нижи од пословних прихода у 2017.години, док према Уредби морају бити већи
21.700.000,00 од пословних прихода у 2017.години за 1,728 пута.  - Осим тога, подносилац захтева, обавља
9.300.000,00 делатност за коју су тражена средства у општини Врање, које не спада у 4. групу развијености.
Клијент има регистрован огранак у Бујановцу (општина која припада 4.групи развијености) чија
је основна делатност 1721-Производња таласатог папира и картона и амбалаже од папира и
картона али се планирано улагање не односи на ову намену.  

31.000.000,00

21.700.000,00
9.300.000,00

Пчињски округ

3.

DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
ZA
PROIZVODNJU
UNUTRAŠNJU I
Bujanovac
SPOLJNU
TRGOVINU
KLAMEKS
VRANJE (MB:
17611429)

Укупно за Пчињски округ

Nabavka mašine za izvlačenje
žice

Златиборски округ
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Р.Бр.

4.

Инвеститор
PREDUZEĆE
LARGO DOO,
UŽICE (MB:
17296256)

Општина и
место улагања
Užice

Намена улагања
Ulaganje u nabavku opreme .
Laser , Viskozimetar .

Предрачунска
вредност
16.287.016,96

Укупно за Златиборски округ

16.287.016,96

Укупно

87.334.590,66

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Ларго не испуњава критеријуме брзорастућег развоја и не припада четвртој групи развијености
10.459.853,57 у складу са Програмом подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021.години.
2.614.963,39 Клијент има однос пословних прихода у 2017.години у поређењу са 2020.годином 1.669 пута 
Број запослених је у 2017. у односу на 2020.годину у односу 1,39 пута .
10.459.853,57
2.614.963,39
51.759.853,57
16.814.963,39

У Београду, 11.10.2021. год.
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