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Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2021. години - предузетници и правна лица за 14. седницу Управног одбора од 30.07.2021. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Моравички округ

1.

ТИЈАНА
ЋУРЧИЋ ПР
МАЛТЕРИСАЊЕ
СПОЉНИХ И
УНУТРАШЊИХ
ПОВРШИНА
ЗГРАДА START
OVER ЧАЧАК
(МБ: 66093280)

Чачак Улагање у набавку опреме за
израду фасада на објектима . 6.000.000,00

Обрадом захтева је утврђено да према достављеној изјави о повезаним лицима нема Повезана
лица. Утврђено је да повезано лице постоји и ради се о привредном друштву Елмонт Профил
доо Чачак мб 20792663. Повезано лице је корисник кредита Фонда и у свом асортиману има
делатност за коју предузетница планира да купи опрему. Директор повезаног лица је отац
предузетнице а власник 50% удела је стриц предузетнице који је и планирани заложни дужник
актуелног захтева за одобрење старт ап кредита.  Такође, приликом теренске контроле,
обављене 24.06.2021. године, клијент је изјавио да планира да скеле, које се набављају кредитом
и бесповратним средствима, изнајмљује великим фирмама под уговор на дужи период, што није
у складу са прописаним условима.

Укупно за Моравички округ 6.000.000,00

Браничевски округ

2.

Privredno društvo
za održavanje i
popravku
motornih vozila
TRUCY II d.o.o.
Žabari (MB:
21661058)

Žabari Uspostavljanje savremene auto
perionice 16.595.254,91

Прегледом достављене документације утврђено је да је предмет ово инвестиције, између осталог,
набавка самоуслужне аутоперионице (вредности 10.884.031,46рсд) и самоуслужног усисивача
(вредности 776.303,38рсд). Такође, на основу документације пословног простора (фотографије
парцеле без пословног објекта), као и података из пословног плана, у којем се наводи да ће
објекат бити монтиран и у њему уведене све инсталације, закључује се да подносилац захтева
нема ни адекватан простор за започињање делатности друштва. На основу свега наведеног,
евидентно је да је предмет ове инвестиције улагање у самоуслужну делатност – Самоуслужна
аутоперионица за моторна возила, која се по овом Програму не може финансирати, као и
изградња пословног објекта, за шта средства по овом Програму нису намењена, предлаже се
одбијање предметног захтева.

Укупно за Браничевски округ 16.595.254,91

Укупно 22.595.254,91

У Београду, 03.08.2021. год.
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