Преглед одбијених захтева кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене
предузетнице - предузетници и правна лица за 27. седницу Управног одбора од 17.06.2022. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

2.

Moulin Rouge
ДОО Београд
(МБ: 21779822)

Београд

GREEN
FUNERALS DOO
BEOGRAD Beograd
ZVEZDARA (MB:
21714542)

Улагање у набавку опремеласерског апарата и пратеће
опреме за ласерску негу лица,
косе и тела и адаптација
пословног простора.

Ulaganje u kupovinu
Krematorijuma za kućne
ljubimce

Укупно за Београд

6.000.000,00

2.852.898,88

8.852.898,88

Провером података на сајту НБС утврђено је да је пословни рачун подносиоца захтева блокиран
3.900.000,00 по основу принудне наплате са забраном располагања средствима на рачунима од 20.05.2022.
2.100.000,00 године.  Провером података на сајту Пореске управе утврђено је да је подносиоцу захтева
привремено одузет ПИБ број.
На основу достављене профактуре за грађевинско-занатске радове и фотографија објекта
планираног за смештај опреме за кремацију кућних љубимаца, утвђено је да се у суштини ради
о изградњи мањег монтажног објекта од фасадних сендвич панела са изолационим језгром и
кровних панела, на месту постојећег објекта (шупе за алат и дрва у дворишту породичног
1.854.384,27 стамбеног објекта) без икакве инфраструктуре, а што не спада у грађевинско-занатске радове на
постојећем објекту које је могуће финансирати овим Програмом. Такође, добављач опреме за
998.514,61 обављање планиране делатности (крематоријум за кућне љубимце) МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ ПР
РАДЊА ЗА ПРОДАЈУ ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ ДРНДА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПОЖАРЕВАЦ није
регистрован за продају или дистрибуцију нове/половне опреме него за 4778 - Остала трговина
на мало у новим производима у специјализованим продавницама и бави се пружањем
погребних услуга.
5.754.384,27
3.098.514,61

Јабланички округ

3.

*LASER ART
JOVIĆ* DOO
(MB: 21541958)

Malo Vojlovce

Укупно за Јабланички округ

Nabavka nove opreme za pogon
za proizvodnju ukrasne
spoljašnje i terasne ograde

8.494.032,00

8.494.032,00

Као средство обезбеђења уредног враћања кредита понуђена је хипотека на непокретности.
3.300.000,00 Обрадом понуђених непокретности, правна служба Фонда констатовала је да понуђена средства
обезбеђења нису подобне и клијента обавестила писменим путем о допуни коју је било
2.700.000,00 неопходно доставити и исправити до 20.05.2022.године.  Клијент се до наведеног рока није
обратио Фонду.
3.300.000,00
2.700.000,00

Расински округ
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Р.Бр.

4.

Инвеститор

Општина и
место улагања

MARIJA MATIĆ
PR
PROIZVODNJA,
PRERADA I
KONZERVISANJE Ćićevac
VOĆA I POVRĆA
MAJIN BIO
ŠPAJZ ĆIĆEVAC
(MB: 65080516)

Намена улагања

Nbavka rashladne vitrine i klima
uređaja kao i adaptacija
proizvodnog prostora

Укупно за Расински округ

Предрачунска
вредност

641.000,00

641.000,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Увидом у финансијску документацију за 2020.г. и 2021.г. ова предузетничка радња је у обе
посматране године остварила и пословни и нето губитак. Како је овим програмом утврђено
“привредни субјекти који су регистровани пре 01.01.2019. године у претходне две године не
смеју имати исказан нето губитак у финансијским извештајима”. Такође, увидом у достављену
416.650,00 документацију, пре свега у фотографије пословног/производног простора (ради се о гаражном
простору без спроведене струје, воде, неокречен, са бетонским подом), а онда и на основу
224.350,00 информација из пословног плана, где инвеститор истиче да објекат није идеалан за обављање
делатности производње хране (ајвара и кечапа), и да је неопходна адапрација истог, закључује се
да објекат није приведен намени. Средства по овом програму намењена за текуће одржавање
пословног простора, не и за адаптацију истог, за шта предузетничка радња конкурише. Из
напред наведених чињенице предлаже се одбијање предметног захтева
416.650,00
224.350,00

Шумадијски округ

5.

Славица Спасић
ПР Делатност
ресторана и
покретних
угоститељских
Kragujevac
објеката
CREATIVE FOOD
Крагујевац (MB:
66420884)

Укупно за Шумадијски округ
Укупно

Ulaganje u kupovinu nove
opreme za delatnost
ugostiteljstva

1.388.630,00

902.609,50 Предузетница је пре ове предузетничке радње два пута већ била оснивач привредних субјеката,
486.020,50 што није у складу са Приграмом.

1.388.630,00

902.609,50
486.020,50

19.376.560,88

10.373.643,77
6.508.885,11

У Београду, 17.06.2022. год.
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