
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

29.01.2018 . год.од 

захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању 
који су одбијени на  X  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

Александар Цветковић 
предузетник Радња за 
прераду и конзервисање 
воћа и поврћа " Воће-
Продукт" Баточина

1.427.875,96

Барајево, 
Баточина

1. Набавка мерног разводног ормана и 
опреме за прераду воћа.

Дана, 29.09.2017 године Александар Цветковић оснивач радње "Воће Продукт" 
основао је Земљорадничку задругу  "МАВИЛАМЕТ" Баточина (мб.21325058) у којој 
је он регистрован као законски заступник са самосталним заступањем.
Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за 
почетнике у пословању дефинише да за средства могу да конкуришу субјекти 
уколико оснивач није директор, члан, оснивач или члан УО другог привредног 
субјекта.

2.039.822,80

Бојан Живковић пр.  
радња за прозводњу 
пелета "НБС-БГ"

1.470.000,00

Вождовац, 
Београд

2. Улагање у набавку опреме:палетирка са 
два ролера, млин чекић

Дана 05.12.2017.године И 28.12.2017.године, подносиоцу захтева су упућени 
мејлови у коме је трежено да се доставе: нова профактура са битним елементима 
као што су датум, рок важења, број профактуре, година производње, као и нови 
Захтев и нови Пословни план, јер приложени нису у складу са износом 
профактуре.

Рок за достављање документације је истекао 08.01.2018.године и у остављеном 
року, а ни до дана састављања предлога, клијент није доставио тражену 
документацију. Такође, и поред бројних покушаја, нисмо успели да успоставимо 
ни телефонски контакт са подносиоцем захтева.

2.100.000,00

Вања Павловић пр. 
Књиговодствене услуге 2.100.000,00

Гроцка3. Улагање у набавку рачунарске опреме и 
канцеларијског намештаја

Намена улагања тражених средстава је доведена у питање постојањем повезаног 
лица које није наведено у Изјави о повезаним лицима а које се бави истом 
делатношћу као предузетница Вања Павловић као и стањем и величином 
простора који је предвиђен за обављање делатности нарочито у односу на 
опрему чија куповина је предмет инвестиције и планираном набавком опреме за 5 
запослених иако је у пословном плану наведено ново запошљавање 2 радника од 
добављача који је два дана након издавања понуде пријавио привремени прекид 
обављања делатности који и даље траје.

3.000.000,00
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SOU National Open 
university доо 1.435.000,00

Нови Београд4. Улагање у набавку рачунарске опреме и 
канцеларијског намештаја

Привредно друштво „СОУ Натионал Опен университy“ доо Нови Београд, поднело 
је захтев за старт уп кредит Фонду за развој Републике Србије дана 20.11.2017. 
године. Из приложеног Пословног плана се види да је циљ кредита набавка ИТ 
опреме и канцеларијског намештаја.

Дана 23.11.2017.године подносиоцу захтева је упућен мејл у коме је трежено да 
се документација допуни, обзиром да је понуђено обезбеђење – ручна залога на 
опреми која се набавља, неприхватљиво због уситњености И високе стопе 
амортизације. У допису је наведено следеће: 

" Поштовани, молим вас да у року од 8 дана,  у 2 примерка доставите:

 -Ново средство обезбеђења (хипотека на непокретности или јемство привредног 
субјекта), јер је понуђено неприхватљиво због уситњености и високе стопе 
амортизације." 

Рок за достављање документације је истекао 04.12.2017.године и у остављеном 
року, а ни до дана састављања предлога, клијент није доставио документацију 
која би се односила на ново средство обезбеђења, које би било прихватљиво за 
Фонд.

2.050.000,00

"Уго решења" доо

2.660.000,00

Чукарица, 
Београд

5. Улагање у набавку softvera за veb portal и 
пратећег hardvera

Привредно друштво "Уго решење" доо Београд МБ:21299413 основано је 
22.06.2017.г. за делатност 6312 - веб портали. Оснивач и законски заступник 
друштва је Марко Скок, док до 16.10.2017.г. функцију директора обављао је 
Огњен Ристић који се евидентира у три власништва и то: "Цаффе Излог" 
МБ:61546715 - брисан из регистра, у блокади1923 дана, "Еасy Апп" МБ:63319619-
брисан из регистра по налогу Нбс, "Хоспиталитy солутионс" доо МБ:21269751 
основано 06.03.2017.г. за делатност 4791 - трговина на мало посредством поште 
и интернета.
Предмет кредитног захтева је куповина - набавка софтвера за веб портал и 
пратећи хардвер издате од "Мирони" - Агенције за консалтинг Београд 
МБ:62287683.
Према подацима из пословног плана - тржиште продаје као производ/услуга се 
помиње Приход од повезивања кандидата за посао, приход по основу Гоогле Адс 
кампања, те се може констатовати да наведене услуге спадају у домен 
делатности које Програм не подржава, јер спадају у домен консултантских и 
услуга маркетинга-рекламе (Адс).
Поред тога, треба напоменути да је добављач - Агенција "Мирони" регистрована 
за делатност консултантских услуга у вези пословањем (шифр.7022), те као такав 
није прихватљив.

3.800.000,00

Flame furniture д.о.о.
1.063.374,83

Звездара, 
Београд

6. Улагање у набавку опреме: хоризонтални 
форматизер, циркулар потезни, 
стационарна кружна тестера, индустријски 
усисивач, убодна тестера, линијски ласер

Обрадом кредитног захтева, дошло се до сазнања да је један од оснивача 
друштва, Стајић Зоран, власник још једне активне радње, *Торо боx* Београд, 
МБ: 63755028, основане 2015.године. Програмом подстицања развоја 
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. 
години је предвиђено да корисници средстава могу да буду клијенти који су били 
оснивачи највише једног привредног субјекта који је брисан из регистра.

1.519.106,90
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УКУПНО   за Београд 14.508.929,70

10.156.250,79

Средње-банатски округ

Sweet days доо

4.088.000,00

Зрењанин, 
Стајићево

7. Улагање у набавку опреме: куглични млин 
за чоколаду и еурокрем, барботер, 
пастеризатор, кувач, пасирка, дозер за 
чоколаду и еурокрем, комора за хлађење, 
варилица за кесе, бубањ за миксовање 
пудинга и шлага

Понуђена средства обезбеђења враћања кредита  нису одговарајућа. 
Објекат који се даје под хипотеку је старије градње и у фази је реконструкције. 
Процењена вредност објекта од стране овлашћеног проценитеља је 2.073.400,00 
дин
Кредит који се тражи од Фонда је 4.088.000,00 дин, док укупна предрачунска 
вредност износи 5.840.000,00 дин, што је много већа вредност од вредности 
понуђене хипотеке.

5.840.000,00

УКУПНО   за Средње-банатски округ 5.840.000,00

4.088.000,00

Јужно-банатски округ

"Агреман" кетеринг д.о.о., 
Београд 1.002.540,00

Панчево, Јабука8. Улагање у набавку опреме: ледомат, 
палачинкара, апарат за топлу чоколаду, 
једноетажна пица пећ, термо бокс, 
соковник, микроталасна пећ, комплет 
склопиви округли столови, правоугаони 
склопиви сто

Понуђено обезбеђење – ручна залога на опреми која се набавља је 
неприхватљиво због уситњености И слабе утрживости. Такође, преко 50% опреме 
је непроизводног карактера што није у складу са Програмом подстицања развоја 
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. 
години.

1.432.200,00

УКУПНО   за Јужно-банатски округ 1.432.200,00

1.002.540,00

Јужно-бачки округ

Metaldrvo ifestos доо, 
Маглић 4.200.000,00

Бачки Петровац9. Улагање у набавку опреме за производњу 
пелета: рендисаљка, сушара, пелетирка, 
виљушкар, силоси, дозатор, мешач, 
дизалица

Дана 06.12.2017.године И 08.12.2017.године, подносиоцу захтева су упућени 
мејлови у коме је трежено да се достави нови Захтев, јер приложени није 
исправно попуњен.

Рок за достављање документације је истекао 18.12.2017.године и у остављеном 
року, а ни до дана састављања предлога, клијент није доставио тражену 
документацију. Такође, и поред бројних покушаја, нисмо успели да успоставимо 
ни телефонски контакт са подносиоцем захтева.

6.000.000,00
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Polar System д.о.о.
4.200.000,00

Бач10. Улагање у набавку опреме за расхладни 
систем, термоизолациони панели, 
термоизолациона врата

Понуђена средства обезбеђења враћања кредита  нису одговарајућа. 
Понуђени објекат других делатности - хладњача за замрзавање, прераду и лагер 
воћа и поврћа на кат.парцели бр. 3774/14 КО Бач није комплетно изграђена и 
нема употребну дозволу, те је на њој уписана само државина, а не својина 
привредног друштва. Из овог разлога, на овом објекту се не може засновати 
хипотека, те не може да буде обезбеђење траженог кредита за набавку опреме.

6.000.000,00

 Health garden д.о.о.
1.470.000,00

Нови Сад11. Улагање у набавку опреме: машина за 
паковање зрнастих производа, 
компјутерска конфигурација и екстерни 
уређаји, доставно возило Dacia Dokker

Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за 
почетнике у пословању у 2017.г. је предвиђено да за средства могу да конкуришу 
клијенти који су раније били оснивачи и власници највише једног привредног 
субјекта који је брисан из регистра пре објављивања јавног позива за доделу 
средстава.

Власница доо-а *Хеалтх гарден*, Младеновић Анђелка, је до сада имала 
регистроване две предузетничке радње: 
- од 01.11.2005.г. до 31.03.2006.г. Фризерско - козметички салон *Аура лине* 
Оџаци, матични број 57176440,
- од 04.02.2010.г. до 21.10.2010.г. Анђелка Младеновић пр, реклама и пропаганда 
Трим Нови Сад, матични број 61378383.

2.400.000,00

Quercus trio доо

2.734.412,10

Нови Сад, Футог12. Улагање у набавку опреме: бренте за 
сечење трупаца, оштрилица за трачне 
тестере, разметачица за трачне тестере

Понуђена средства обезбеђења нису одговарајућа. 
Непокретности предвиђене за стављање хипотеке нису подобне из следећих 
разлога:
Понуђена хипотека на породичном стамбеном објекту ( зграда бр.1К.п.1248/4 у ЛН 
бр.2461 К.о. Футог ), није прихватљива као средство обезбеђења из разлога што 
је степен завршености истога 45%.

3.906.303,60

Pixel visual communication 
д.о.о. 3.313.100,00

Нови Сад13. Улагање у набавку опреме: CNC digital 
ploter PCB

Оснивач привредног које је аплицирало за доделу старт уп кредита, Никола 
Вукајловић, је уписан као остали заступник у привредном друштву *Орбит 
елецтроницс доо*, мб: 08747784, а које је у власништву његовог оца. 
Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за 
почетнике у пословању у 2017. години дефинисано је да оснивач и/или одговорно 
лице не може бити директор, члан, оснивач или члан управног одбора другог 
привредног субјекта.

4.733.000,00

УКУПНО   за Јужно-бачки округ 23.039.303,60

15.917.512,10

Колубарски округ

"ПАРАДИСО МСА" 
Мирјана Поповић ПР, 
Паљуви

1.470.000,00

Уб14. Куповина нове опреме за потребе сушења 
и прераде воћа и ТОС

 Мирјана Поповић већ била власник радње Агенцију за чишћење и одржвање 
објеката Алпха М&Н која је обрисана 23.08.2017.године,  после објављивања 
јавног позива за старт-уп кредите, што није у складу са Програмом подстицања 
развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 
2017 години.

2.100.000,00
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УКУПНО   за Колубарски округ 2.100.000,00

1.470.000,00

Подунавски округ

AM -Technik 2017 д.о.о.
4.200.000,00

Велика Плана15. Улагање у доградњу објекта (прозводне 
хале)

Обрадом кредитног захтева, утврђено је да је власник  стана, понуђеног као 
обезбеђење кредита, Радић Милош, уједно власники и оснивач предузетничке 
радње Милош Радић браварска занатска радња „Фостер про“ Лозовик, МБ: 
62947217. Према подацима са сајта НБС, рачун ПР је у непрекидној блокади 434 
дана, од 02.11.2016.године за износ од 710.856,13 рсд. Обзиром да Радић Милош 
одговара целокупном својом имовином за обавезе радње, ризик средстава 
обезбеђења се карактерише као ВИСОК РИЗИК и као такво, обезбеђење је 
неприхватљиво.

6.077.815,20

УКУПНО   за Подунавски округ 6.077.815,20

4.200.000,00

Шумадијски округ

Милош Дадеровић пр. 
кетеринг "Код малог 
Влатка"

1.960.000,00

Топола16. Улагање у адаптацију пословног објекта Клијент је поднео захтев за Извођење грађевинских радова на промени намене 
помоћног у угоститељски објекат.
Извођач грађевинских радова  Гаврило НИиколић пр грађевинска радња ГРАДЊА 
Г&А Н Јеленац, МБ: 64660586, је у константној блокади 44 дана, од 
06.12.2017.године, на износ од 301.246,25 дин. 
Поред тога на истој адреси у Тополи Пилота Зорана Томића бр.48, постоји 
активна предузетничка радња Југослав Вујичић пр. Угоститељска радња са 
коначиштем Опленачко старо вино плус Топола, МБ:63517062.

2.800.000,00

Ђорђе Јевремовић пр. 
радња за производњу 
софтвера "Планета један"

1.470.000,00

Крагујевац17. Улагање у набавку рачунарске опреме за 
потребе производње пословних, 
књиговодствених и наменских програма

Понуђено обезбеђење – ручна залога на опреми која се набавља ( рачунари- 24 
ком ) је неприхватљиво због уситњености и високе стопе амортизације.

2.100.000,00

Милош Божовић пр. 
фризерски и 
козметичарски салон и 
УРАTouch & Touch

397.152,00

Крагујевац18. Улагање у набавку опреме за обављање 
услуга чишћења: проф.машина за прање 
под притиском, проф.машина за дубинско 
прање, проф.усисивач

- Достављен је само уговор о закупу пословног простора у власништву Оливере 
Матијевић, а нису достављени докази о реалном постојању простора, 
- Нема адресе објекта који се закупљује, 
- На адреси подносиоца захтева, налази се седиште привредног друштва АУТО 
ЦЕНТАР МАТИЈЕВИЋ д.о.о. Крагујевац (м.бр.20286814) регистрованог за 
техничко испитивање и анализе, у власништву закуподавца Оливере Матијевић, 
које је у континуираној блокади 1.099 дана за износ од 3,9милРСД, 
- Закуподавац Оливера Матијевић је била власник привредног друштва ОЛИМП 
д.о.о. Крагујевац (м.бр.06107109) које се бавило изнајмљивањем и лизингом 
аутомобила и лаких моторних возила, које је тренутно у процесу ликвидације.

567.360,00
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Марко Бишевац пр. 
радња за израду 
софтвера In smart touch

1.470.000,00

Крагујевац19. Улагање у набавку рачунарске опреме Понуђено обезбеђење – ручна залога на опреми која се набавља ( рачунари- 24 
ком ) је неприхватљиво због уситњености и високе стопе амортизације.

2.100.000,00

Xedonik д.о.о.
1.473.500,00

Крагујевац20. Улагање у набавку опреме: машине за 
резање фискалних ролни раф пера-рез 
550x660x1020

Пројекат је оцењен као високоризичан обзиром да је повезано лице доо-а, 
"Промисе 2016" доо, у 2016.г. добило средства финансијске подршке за почетнике 
у пословању делом и за опрему за производњу терморолни за фискалне касе, а 
да је уз захтев за одобрење средстава за почетнике у пословању доо-а 
"*Xедоник*" приложена изјава под материјалном и кривичном одоговорношћу да 
нема повезаних лица.
Осим тога, објекат на локацииј седишта доо-а "*Xедониц*" је породична кућа у 
сувласништву Туцаковић Милана, оца власнице доо-а "*Xедониц*", Стевановић 
Ане, на којој је у 2015.г. покренут поступак извршења.

2.311.904,00

УКУПНО   за Шумадијски округ 9.879.264,00

6.770.652,00

Расински округ

Ferolumix д.о.о.
4.056.500,00

Крушевац21. Улагање у набавку линије за производњу 
пелета

Привредно друштво „Феролумиx“ доо, Крушевац, поднело је захтев за старт уп 
кредит Фонду за развој Републике Србије дана 13.12.2017. године. Из приложеног 
Пословног плана се види да је циљ кредита набавка опреме за производњу 
пелета.

Привредно друштво је регистровано за делатност 3811 – Скупљање отпада који 
није опасан, а планира да утроши кредитна и бесповратна средства за набавку 
опреме за производњу пелета, што спада под шифру делатности 1629 – 
Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа.  Програмом 
подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у 
пословању у 2017. години, предвиђено је да се средства одобравају за делатност 
за коју је привредни субјекат регистрован.

5.795.000,00
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Перица Величковић пр. 
производња и трговина 
алуминијумске столарије 
и гелендера "АЛ профил"

1.890.000,00

Крушевац22. Улагање у набавку опреме: Alfa 300-ger за 
сечење, двоглава варилица за пвц, 
аутоматска копирка, чистилица за пвц, 
чеона фреза, аут.гер за сечење, савијача 
за профиле

Дана 01.12.2017.године подносиоцу захтева је упућен мејл у коме је трежено да 
се документација допуни, обзиром да је достављен само уговор о закупу 
пословног простора, а као доказ о власништву, копија плана И подаци катастра 
непокретности (са сајта Републичког геодетског завода), у којима на предметној 
парцели не постоји уписан објекат, већ је уписано само земљиште. У допису је 
наведено следеће: 
" Поштовани, молим вас да у року од 8 дана,  у 2 примерка доставите:
-          Доказ о власништву пословног простора, јер из приложеног се не види да 
је реч о објекту наведене квадратуре. У том смислу, доставите или Решење о 
порезу на непокретност или рачун за струју или инфостан, који се односи на 
наведени пословни простор или одговарајући лист непокретности. " 

Рок за достављање документације је истекао 09.12.2017.године и у остављеном 
року, а ни до дана састављања предлога, клијент није доставио тражену 
документацију. Обзиром да је неизвесно где ће опрема бити смештена, ризик 
пројекта се може окарактерисати као ВИСОК.

2.700.000,00

Дејан Милић пр. 
Кетеринг  Твој велики 
Boss

1.050.000,00

Ћићевац23. Улагање у набавку опреме: половно 
теретно возило Peugeot tip Bipper, 
пећница на плин-комбинована, миксер за 
тесто "Стено 2014", миксер за тесто spiral 
HS20C, монтажни објекат (застакљен и 
наткривена тераса)

Понуђени монтажни објекат није прихватљив као средство обезбеђења-хипотека.1.550.000,00

УКУПНО   за Расински округ 10.045.000,00

6.996.500,00

Нишавски округ

Данијел Мишић пр 
Производња металних 
врата и прозора Интер 
Стеел Ниш

1.396.744,20

Ниш-Медиана, 
Ниш

24. Куповина опреме потребне за производњу У конкурсној документацији клијент је доставио Изјаву да нема повезаних лица.
Претрагом података надлежних служби Фонда и увидом у податке о стању дуга за 
кориснике кредита Фонда дошло се до сазнања да је мајка клијента - Душица 
Мишић корисник МИКРО кредита Фонда по уговору бр.1070 из 2007 године по 
коме је неизмирен дуг 900.000,00рсд. Уговор о кредиту је раскинут и провера 
података у АПР-у за ову ранђу је указала да је радња која је пословала под 
именом Радња за поправку тефона и апарата за домаћинство "Т&С" Душица 
Мишић п.р Ниш мб.60830185, основана 16.10.2007 године, обрисана из регистра 
25.11.2013 године, иако према Фонду није измирила дуговање.

1.995.348,80

УКУПНО   за Нишавски округ 1.995.348,80

1.396.744,20
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Топлички округ

"Металас про 027" доо

4.074.000,00

Прокупље25. Куповина опреме за прераду меса - 
Ледомат и Мешалица за месо.

Привредно друштво је већ подносило захтев за старт уп кредит у 2017 години и то 
бр.захтева 17/00566 од 11.08.2017 године и одбијен под следећим образложењем:
„Подносилац захтева је предвидео да се бави производњом прерађевина од меса 
( прушуте, кобасица,сушене сланине, итд..) Програмом су осим улагања у ТОС 
планирана улагања у набавку мешалице за месо укупне вредности 
4.764.004,00рсд. Клијент нема друге опреме за обављање делатности па се 
поставља питање на који начин и са којом опремом ће вршити прераду меса и 
производњу прерађевина.
Подаци у пословном плану подносиоца захтева (добављач опреме, локација као и 
производни простор, е маил адреса ),су идентични као и у захетву 17/00557 – 
Месо Про 027 д.о.о Прокупље које је такође упутило захтев Фонду за исту намену. 
Подносилац захтева ће делатност обављати на истој адреси на којој послује 
привредно друштво „БГДА“ д.о.о из Прокупља, мб.20071192 – регистровано за 
ПРЕРАДУ МЕСА. 
Са оснивачем друштва је Николом Мирајчићем, смо неколико пута пробали да 
ступимо у контакт преко мобилног телефона али исти није остварен. Фиксни број 
телефона, наведен у захтеву за кредит припада друштву БГДА из Прокупља, па 
се закључује да би се средства по овом Програму користила за наставак 
обављања делатности привредног друштва БГДА из Прокупља, а не подносиоца 
захтева.“ 

У достављеном захтеву за кредит, од 29.12.2017 године, Привредно друштво је у 
конкурсној документацији доставило идентичан пословни план са потпуно истим 
подацима, у понуди добављача „Браћа Ђокић“ се поред Мешалице за месо овог 
пута налази и Ледомат за месо који се налазио у понуди истог добављача у 
предмету „Месо про 027“ д.о.о Прокупље (бр.захтева 17/00557 – одбијен ). Нису 
достављени докази о постојању опреме за рад којом би испунио предвиђени 
Планирани обим производње или услуга. 
Локација производног простора друштва је идентична ( на истој локацији послује 
друштво БГДА д.о.о Прокупље, мб. 20071192 – регистровано за ПРЕРАДУ 
МЕСА),  а остали контакт подаци (фиксни телефон, е маил адреса и интернет 
адреса) нису наведени .

5.820.000,00

УКУПНО   за Топлички округ 5.820.000,00

4.074.000,00
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Пчињски округ

Betis Starд.о.о
4.200.000,00

Врање26. Улагање у доградњу пословног објекта Привредно друштво „Бетис стар“ ДОО Врање основали су Јована Цветковић и 
Влада Стошић с циљем да започну делатност –Техничко испитивање и анализе, 
законски заступник-директор друштва је Татјана Трајковић.
Предмет кредитног захтева је доградња пословног објекта у износу од 
4.200.000,00 РСД.
-За извођење радова на доградњи објекта, достављен је Предрачун који је издало 
привредно друштво „МЕЛФИ“ ДОО Врање, МБ:20401001 које је регистровано за 
одржавање и поправку моторних возила ( у прилогу је достављена Одлука о 
допунској делатности друштва-изградња стамбених и нестамбених зграда која 
није спроведена у АПР-у) , а чије је седиште на истој адреси као и друштва-
подносиоца захтева.
-Оснивачи и власници друштва „МЕЛФИ“ ДОО су Филип Трајковић –удео 30% и 
Нинослав Трајковић –удео 70%, а директор Радован Трајковић, отац Татјане 
Трајковић директора друштва које аплицира за кредит. Напомињем да је друштво 
доставило Изјаву да нема повезана лица, као и чињеницу да је Нинослав 
Трајковић био оснивач друштва „Бетис стар“ ДОО Врање-подносилац захтева, са 
уделом 50% у власништву до 22.03.2017.год. када је у АПР-у извршена промена и 
упис новог оснивача Јоване Цветковић.
Привредно друштво „МЕЛФИ“ ДОО је корисник кредита из средстава Фонда по 
Програму-
Регионални развој. Према евиденцији Фонда ануитет у износу од 123.447,54 РСД 
доспео на наплату 30.09.2017.год. није плаћен, а сама структура досадашње 
наплате је 13.25% принудно и 86.75% редовно. Друштво је на дан 31.12.2016.год 
исказало губитак, док је у 2017.год. имало евидентиране дане неликвидности у 
трајању од 15 дана, односно 19.

Имајући у виду напред наведено све упућује на то да се Захтев подноси за 
потребе повезаног лица МЕЛФИ д.о.о из Врања.

6.000.000,00

УКУПНО   за Пчињски округ 6.000.000,00

4.200.000,00

У К У П Н О 86.737.861,30

60.272.199,09
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