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Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години
- предузетници и правна лица за 29. седницу Управног одбора од 10.08.2022. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.

*САМОСТАЛНА
ЗАНАТСКА
РАДЊА
НАМЕШТАЈ
КОМОВИ
АЛЕКСАНДАР
ГУБЕРИНИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК
БЕОГРАД
(СТАРИ ГРАД)*
(МБ: 56570608)

Београд

Улагање у куповину опреме.
Комбинована машина за
обраду дрвета СЦМ Минимаx,
Глодалица ЗетаП2 Спојница
ТЕНСО, Убодна тестера ГСТ
150 ЦЕ, АКУ одвртач
тестерице Т, Лист за убодну
тестеру

2.368.609,43

Према критеријумима за развојне пројекте не може се финансирати куповина опреме за коју
добављач нема порекло стицања, већ само доставља изјаву да је купио опрему и он половну
опрему, па се доводи у питање година производње опреме, ако је добављач купио у другој
половини 2017.године, а већ је коришћена. Од друга два добављача достављени су рачуни-
отпремнице, па је са истим датумом преправљано на предрачуне. Из свега наведеног
неадекватна намена улагања.

Укупно за Београд 2.368.609,43

Пчињски округ

2.

*IVICA
MITROVIĆ PR,
SAMOSTALNA
ZANATSKA
RADNJA DE&MI
HRAST VRANJE*
(MB: 60811172)

Vranje
Kupovina sušare radi
unapređenja procesa i kvaliteta
proizvodnje

8.230.285,00

Планирана инвестиција није адекватно припремљена и то из следећих разлога: - У пословном
плану је наведено да предузетник поседује пословни простор и то производно - магацински
простор од чврсте грађе повезан на све инфраструктурне мреже, површине П = 324 м2 + 214 м2
на плацу површине П = 4000 м2 у Бабушевцу. Као доказ о власништву, достављен је ЛН 961,
где се на парцели бр. 214 налази њива 5. класе - пољопривредно земљиште, П = 1455 м2, која је
у власништву Ивице и Дејана Митровић (по 1/2 удела). На парцели не постоји уписан објекат, па
није јасно где се делатност обавља. Нису достављене ни фотографије. Дејан Митровић је
оснивач повезаног лица "Митро", МБ : 65570645 - иста адреса, иста делатност као подносилац
захтева и сродничка повезаност (брат). - Из тражених средстава планирана је набавка монтажне
комбиноване сушаре од привредног друштва "Нигос електроник"доо, Ниш. Како је реч о
монтажној сушари, грађевинска дозвола вероватно није потребна, али је потребно обезбедити
бетонску подлогу за постављање сушаре (у понуди добављача је назначено да понуда обухвата
израду скице за бетонске радове). У захтеву је улагање у набавку сушаре наведено као улагање
у изградњу, доградњу, реконструкцију и др., а не у делу улагања у опрему. - у понуди
добављача је наведено да је обавеза корисника израда грађевинских радова према пројектној
документацији. Не постоји доказ да постоји пројектна документација, да су потребни или
планирани грађевински радови, нити постоје планирана сопствена средства у реализацију
пројекта. - нису достављени промети по рачунима пословних банака за 2022.г. ни за клијента ни
за јемца.

Укупно за Пчињски округ 8.230.285,00

Укупно 10.598.894,43
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У Београду, 10.08.2022. год.
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