Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
- предузетници и правна лица за 34. седницу Управног Одбора од 01.03.2019. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд
1.

RAMONDE MKM
GROUP д.о.о.
Београд
(МБ: 20879831)

Улагање у набавку
софтверских програма (захтев:
2018/857/0)

Укупно за Београд

8.165.102,59

8.165.102,59

Планирана је куповина готовог компијутерског програма који ће након повезивања са
5.832.216,14 постојећим програмом и опремом који поседује подносилац захтева, бити продаван даљим
1.458.054,03 купцима што није у складу са Програмом подстицања развоја предузетништва кроз развојне
пројекте за 2018 годину.
5.832.216,14
1.458.054,03

Јабланички округ
2.

*Deverra Farm*
d.o.o. Lebane,
Ždeglovo (MB:
21148342)

Ždeglovo

Investiranje u proizvodnu
opremu, transportna sredstva i
trajna obrtna sredstva (zahtev:
2018/900/0)

Укупно за Јабланички округ

5.907.784,20

5.907.784,20

Планирана је набавка опреме у оквиру које су и 2 путничка возила Citroen C.3 Bussines 1.2, што
4.720.000,00 није прихватљиво. Осим тога, бонитет подносиоца захтева није задовољавајући, остварен је
1.180.000,00 пословни губитак, а утврђене су и пословне трансакције које не произилазе изредовног
пословања, већ су резултат шпекулативних активности.
4.720.000,00
1.180.000,00

Колубарски округ
3.

VODAVODA
DOO MIONICA
(MB: 20394200)

Mionica
/varošica)

Ulaganje u nabavku opreme za
punjenje u staklenu ambalažu
(zahtev: 2018/822/0)

Укупно за Колубарски округ

45.290.819,00

36.232.655,20 Предлаже се одбијање захтева обзиром да није достављено прихватљиво средство обезбеђења
9.058.163,80 уредне отплате кредита.

45.290.819,00

36.232.655,20
9.058.163,80

Расински округ
4.

D.S.
JANIĆIJEVIĆ
DOO (MB:
20978350)

Ulaganje u nabavku automatske
Kruševački ključ programske mašine za savijanje
cevi (zahtev: 2018/929/0)

Укупно за Расински округ

6.750.000,00

6.750.000,00

Имајући у виду чињеницу да ДС Јанићијевић доо тренутно не производи ни један сопствени
5.400.000,00 производ и да приходе остварује претежно од трговинске делатности и једним знатно мањим
1.350.000,00 делом од услужне, не би се могло предложити одобрење овог захтева јер не испуњава основне
услове које захтева Програм по коме је конкурисао. 
5.400.000,00
1.350.000,00

Шумадијски округ

5.

SZR"Hamerles
Rade" Radomir
Živadinović pr.
(MB: 60398135)

Kragujevac

Укупно за Шумадијски округ

Ulaganje u nabavku opreme:
*CNC* vertikalni obradni centar
(zahtev: 2018/702/0)

8.030.000,00

8.030.000,00

Клијенту је тражена допуна документације, коју није доставио у року дужем од 3 месеца. С
6.424.000,00 обзиром да није достављена адекватна потврда од МУПа, није достављен биланс успеха на дан
31.10.2018.године и да нису разграничени трошкови опреме, транспорта и инсталација, обуке,
1.606.000,00 као ни царине, не зна се тачан износ вредности опреме која се купује. Због свих нејасноћа, а
недостављених разјашњења и допуна предлаже се одбијање кредитног захтева.
6.424.000,00
1.606.000,00
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Укупно

Намена улагања

Предрачунска
вредност
74.143.705,79

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

58.608.871,34
14.652.217,83

У Београду, 01.03.2019. год.
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