
980.000,00
420.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

5.180.000,00
2.220.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.130.000,00
1.770.000,00

4.130.000,00
1.770.000,00

13.510.000,00
5.790.000,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2018. години - правна лица за 21. седницу Управног Одбора од 31.07.2018. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.
Ana-M Computers
д.о.о. (МБ:
21356921)

Лазаревац Улагање у набавку рачунарске
опреме (захтев: 2018/175/0) 1.400.000,00

Као основно средство обезбеђења понуђена је ручна залога на информатичкој опреми која је
предмет кредитирања, а која је неприхватљива као основно средство обезбеђења.Подносиоцу је
затражено ново средство обезбеђења које у траженом року није достављено

2.
*Start wood
MMB* d.o.o.
(MB: 21287890)

Barič
Ulaganje u adaptaciju i sanaciju
objekta za rezanje drveta
(zahtev: 2018/295/0)

6.000.000,00
Провером сајта НБС на дан 03.07.2018 године је утврђено да се привредно друштво Старт wоод
ММБ доо тренутно налази у блокади повезано 68 дана од 26.04.2018 године у укупном износу
1.158.448,73 рсд. Претходне блокаде - 15 дана, 8 дана, 14 дана, 2 дана.

Укупно за Београд 7.400.000,00

Моравички округ

3.
"MOJA MALINA
PLUS" d.o.o.
(MB: 21284483)

Ivanjica-
Budoželja

Ulaganje u nabavku opreme za
hladnjaču i opreme za
proizvodnju rolenda, griza i
bloka od maline (zahtev:
2018/265/0)

6.000.000,00
Подносилац захтева за кредит има повезано лице, супругова радња за производњу и прераду
меса ММ-Мићић Ивањица ,оснивач Мирко Мићић, Наведена радња је према евиденцији НБС у
континуираној блокади 232 дана од 28.11.2017 године, за износ 1.009.140,90 рсд.

Укупно за Моравички округ 6.000.000,00

Расински округ

4.
*MD Coneler*
d.o.o. (MB:
21378844)

Kruševac

Ulaganje u nabavku opreme:
ekstruder, vakum korito, vučni
uređaj, alat za brizganje grla tube
(zahtev: 2018/201/0)

5.900.000,00

Закупљени пословни простор за обављање делатности,који је понуђен и као основно средство
обезбеђења, је у суштини гаражни простор површине 385 квм који се састоји од 15
појединачних гаражних места,смештен у подрумској етажи без природног осветљења стамбено-
пословног објекта у централној градској зони Крушевца, ул. Југ Богданова 3, изграђеног на
кат.парцели 213 КО Крушевац, процењене тржишне вредности ЕУР 71.860,00. Понуђени
производну простор није инфраструктурно опремљен за производњу.

Укупно за Расински округ 5.900.000,00

Укупно 19.300.000,00

У Београду, 01.08.2018. год.
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