
997.500,00
427.500,00

2.415.093,95
1.035.040,27

3.412.593,95
1.462.540,27

4.100.000,00
1.760.000,00

4.100.000,00
1.760.000,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2021. години - предузетници и правна лица за 23. седницу Управног одбора од 11.02.2022. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.

*Андреја
Стојкановић ПР
Кетеринг ПА-ПИ
ПЛУС Београд
(Звездара)* (МБ:
65587637)

Београд Улагање у куповину опреме
за кетеринг. 1.425.000,00

Добављач ДРАГАНА ПАНТИЋ ПР ЗАНАТСКА КРОЈАЧКО ТРГОВИНСКА РАДЊА
СИМПСОНОВИ БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА, Шифра делатности1413, Производња остале
одеће,Датум привременог прекида обављања делатности 2.10.2020 - са временом трајања
неограничено. Корисник је кредита Фонда уговор 100049 старт уп 2018 година, намена улагања
кредита куповина шиваће машине. У евиденцији Фонда је у споразуму.  За поднети
захтев наведена фирма-добављач је доставила понуду и процену за испоруку опреме за
бављење кетерингом - Витрине линијске мер.јасен 4,5м 1ком. 2020 год -фрижидер Марено 700л
1ком. 2019 год -Пица пећ 2Е64 1ком, 2021 год -Дуваљка АЦ фан пл6 1 ком., 2019 год -
спирални миксер 30л 1 ком.2020 год.   Добављач је неприхватљив јер има кредит Фонда са
спорзумом и предвидео је продају опреме која није у складу са делатношћу којом се бави и за
коју је добио кредит Фонда. У АПР-у има привремени прекид обављања делатности.  Узимајући
у обзир предходно наведено предлаже се одбијање захтева.

2.

*Tamara Jovanović
pr igraonica za
decu KIDSLAND
Beograd* (MB:
66331571)

Beograd
Ulaganje u kupovinu opreme za
dečiju igraonicu i propremu
poslovnog prostora

3.450.134,22

Провером кроз систем је утврђено да је предузетница Тамара Јовановић власник једног и
законски заступник два активна привредна субјекта регистрована у Црној Гори и то у следећим
: - "Ika Co", рег. број 50657914, основан 16.04.2013.г. за делатност такси превоза у Будви -
оснивач са 100% удела (извршни директор Анђела Јовановић), - "Кантер", рег. број 50276771,
основан 12.01.2006.г. за делатност неспецијализоване трговине на велико - извршни директор
(оснивач Веселин Јовановић) и - "ВИП Цомпанy", рег. број 50488602, основан 18.08.2008.г. за
делатнос такси превоза у Подгорици - извршни директор (један од четири оснивача је Веселин
Јовановић). Привредни субјект "Ика Цо" је у блокади. Имајући у виду горе наведено, овај
захтев због неиспуњавања захтева из Програма , није могуће предложити за одобрење, па се
због наведеног одбија.

Укупно за Београд 4.875.134,22

Колубарски округ

3.

*Lazar Sirovljević
PR Radnja za
mašinsku obradu
metala JALS-
METAL 20
Valjevo* (MB:
65796899)

Valjevo Ulaganje u kupovinu opreme za
proizvodnju . 5.897.620,00

Предузетник Сировљевић Лазар је основао предузетничку радњу на адреси Прешернова 73,
Ваљево, шифра делатност 2562 - Машинска обрада метала, бавиће се услугом обраде метала.
Радиће на адреси Прешернова 73, Ваљево, у објекту у власништву оца Сировљевић Андрије.
Отац на истој адреси има фирму ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТАЛ ЕКОНОМИК ДОО ВАЉЕВО, која је
регистрована за делатност 2599 - Производња осталих металних производа.

Укупно за Колубарски округ 5.897.620,00

Мачвански округ
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800.725,97
343.168,27

800.725,97
343.168,27

993.300,00
425.700,00

993.300,00
425.700,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.

DRAGANA
BAJEVIĆ PR
DELATNOST
RESTORANA I
POKRETNIH
UGOSTITELJSKIH
OBJEKATA *NICE
AND SWEET* 015
ŠABAC
(PREDVORICA)
(MB: 66209741)

Predvorica
Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje ugostiteljske
delatnosti .

1.143.894,24

Пословни простор за који су достављене фотографије и доказ о власништву представља сеоску
породичну кућу без асфалтираног прилаза, која није адекватано припремљена за пријем
професионалне кухињске опреме за угоститељски објекат за коју се траже средства, нити је
адекватно опремљена за регистровану делатност угоститељског објекта.  Клијенту је тражено да
достави документацију за нови пословни простор која до датог рока 15.11.2021.године није
достављена.  Кредити захтев се одбија из разлога ризика пројекта и неприпремљеног пословног
простора.

Укупно за Мачвански округ 1.143.894,24

Београд

5.
*NIKKOP DOO
OBRENOVAC*
(MB: 21501735)

Obrenovac
Ulaganje u kupovinu mašine za
malterisanje PUTMZ MEISTER
NP 13 .

1.419.000,00 Неприхватљив добављач.

Укупно за Београд 1.419.000,00

Колубарски округ

6.
*MJ eco food line*
2021 doo Valjevo
(MB: 21669539)

Valjevo

Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti . Rashladna
komora - minusna i plusna ,
Kazan 120 l .

6.331.090,80

Имајући у виду да је Пројектом предвиђена производња алкохолних пића, за коју се набавља
део опреме (казан) као и да производни процес у производњи алкохолних пића ултимативно
захтева додатну опрему чија набавка није предвиђена пројектом, да претежна делатност
привредног друштва није 1101 - Дестилација, пречишћавање и мешање пића, а што је
неопходан услов за одобрење Министарства пољопривреде за регистар произвођача
алкохолних пића као и да је Програмом дефинисано да је набавка хладњача /расхладних панела
дозвољена само уколико се исти постављају на земљишту/објекту у власништву подносиоца
захтева или у породичном влсништву (родитељи, супруг/супруга, рођени брат/сестра,деца),
кредитни захтев се одбија из разлога ризика Пројекта и неусклађености са Програмом.

Укупно за Колубарски округ 6.331.090,80

Моравички округ

7.

*EURO AB TEAM
2021 DOO
JEŽEVICA* (MB:
21724645)

Ježevica
Ulaganje u kupovinu mašina za
proizvodnju kocki za palete od
drvene piljevine sa 6 alata

6.592.800,00

Привредно друштво "Еуро АБ Теам 2021" доо Јежевица, Чачак основано је 12.10.2021.г. за
делатност 1629 - производња дрвене амбалаже од стране Андрее Буројевић, која је у
претходном периоду имала два привредна друштва у власништву и то: - "Стар Теам плус
2018"* доо Чачак основано 20.09.2018. , чији власник и законски заступник је била до
15.10.2019.г. (делатн. - трговина на велико воћем и поврћем) - "Euro Team 032" доо Београд
основано 14.10.2019. чији власник и законски заступник је била до 28.09.2021.г. (делатн. -
произв.дрвене амбалаже).  Како је Програмом дефинисано даза кредитна средфства и
бесповратни део помоћи могу да конкуришу и корисници чији оснивач је био већ оснивач
једног привредног друштва, а према претходним наводима, оснивач је била власник два
друштва, предметни захтев се одбија као неусклађен са захтевима Програма.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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4.200.000,00
1.800.000,00

4.171.300,00
1.787.700,00

4.171.300,00
1.787.700,00

21.877.919,92
9.379.108,54

Укупно за Моравички округ 6.592.800,00

Средње-банатски округ

8.

*INDUSTRY
AGRAR DOO
VOJVODA
STEPA* (MB:
21696633)

Vojvoda Stepa

Ulaganje u kupovinu opreme za
peletiranje stabljike industriske
konoplje u energetske, ekološke
pelete-EEP

5.959.000,00

Према Уредби о утврђивању програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску
подршку за почетнике у пословању у 2021.г је предвиђено да за средства по наведеном
Програму могу конкурисати привредни субјекти чији су оснивачи претходно, били оснивачи
највише једног привредног субјекта, који је брисан из регистра, пре објављивања јавног позива
или је још увек активан, али је оснивач корисника пренео своја оснивачка права на неко друго
лице, које није повезано са њим, пре оглашавања јавног позива, што овде није случај јер је
оснивач друштва Весна Пејин:  1. До 11.02.2015. године била оснивач и законски заступник
привредног друштва „БПЛ & ТРАДИНГ ИНДУСТРY“ доо Нови Сад МБ: 20810497  2. Оснивач
је привредног друштва „ВИША СИЛА ПЛУС” доо Нови Сад - У ЛИКВИДАЦИЈИ , МБ
21484628  Такође, Уредбом је предвиђено да одговорно лице није заступник, члан, оснивач или
члан органа управљања другог привредног субјекта што овде није случај јер је законски
заступник привредног друштва Хаџи Зоран Јанковић истовремено и:   1. оснивач предузетничке
радње ХАЏИ ЗОРАН ЈАНКОВИЋ ПР ИСКОП КАНАЛА ЗА ИНСТАЛАЦИОНЕ РАДОВЕ НОВИ
САД, МБ 4766341 која има регистрован привремени прекид од 8.12.2017. године  2. законски
заступник удржења Иновативни кластер за унапређење конкурентности пчеларске производње
„ПАНОНСКА ПЧЕЛА “ МБ 28135661.

Укупно за Средње-банатски округ 5.959.000,00

Укупно 32.218.539,26

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 11.02.2022. год.
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