
830.344,48
355.861,92

830.344,48
355.861,92

897.036,00
384.444,00

897.036,00
384.444,00

1.187.747,76
791.831,84

1.187.747,76
791.831,84

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2022. години - 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

Јужно-банатски округ

1.

ОЛИВЕР
СТОШИЋ ПР
ГРАЂЕВИНСКА
РАДЊА СТИЛ
ГРАДЊА
МОСИЋ 2021
ПАНЧЕВО (МБ:
66118851)

Панчево Улагање у набавку опреме-
машине за глетовање 1.186.206,40

Привредно друштво је поднело захтев за кредит дана 09.05.2022. године за стар уп кредит .
Регистровани су за делатност 4334 - Бојење и застакљивање Предмет улагања – куповина
опреме машине за глетовање. Локација пројекта Преспанска 15 Панчево.  На истој адреси је
регистрована фирма на којој ће се и обављати делатност: МИЛОШ МОСИЋ ПР ГРАЂЕВИНСКА
РАДЊА СТИЛ ГРАДЊА МОСИЋ ПАНЧЕВО ПАНЧЕВО, ПРЕСПАНСКА 15 МБ 64900668 ПИБ
110553261 Регистровани су за делатност 4334 - Бојење и застакљивање Основана 20.02.2018 На
Апр има привремени прекид обављања делатности од 03.02.2020 године Блокада -521 дан од
25.11.2019. до 29.04.2021.  Предходно наведено није у складу са Програмом.

Укупно за Јужно-банатски округ 1.186.206,40

Пиротски округ

2.

IGOR
TODOROVIĆ PR
KROJAČKA
RADNJA JANA
010
PIROT(GNJILAN)
(MB: 66199347)

Pirot Ulaganje u opremu za krojenje i
proizvodnju tekstilnih proizvoda 1.281.480,00

Претрагом релеваног регистра оснивач, Игор Тодоровић је на дан подношења захтева
20.05.2022 године истовремено и пословођа предузетничке радње „СИЛВАНА ТОДОРОВИЋ ПР
КРОЈАЧКА РАДЊА СИКА ТЕКС ПИРОТ“ Пирот (мб:65009137). Радња је активног статуса у
апр-у, регистрована је за исту делатност и налази се у власништву повезаног лица Силване
Тодоровић (јмбг.0402973737512).

Укупно за Пиротски округ 1.281.480,00

Расински округ

3.

BOJAN
JOVANOVIĆ PR
TEPIH SERVIS
MJM
JOVANOVIĆ
VARVARIN (MB:
66474178)

Varvarin

kUPOVINA NOVE OPREME
RADI UNAPREĐENJA
USLUGA PRANJA U TEPIH
SEVISU

1.979.579,60

Претрагом релеваног регистра оснивач радње Бојан Јовановић је у претходном периоду био
власник и један од оснивача Привредног друштва “СТАМБЕНА ЗАДРУГА СИМАД – СТАН ”
Варварин (мб.17342444) у периоду од 25.07.2001.г. – 25.05.2011.г., и предузетничке радње
“МАТМАР” п.р Варварин (мб.65579600) у периоду од 30.09.2019 – 01.11.2021.г. што није у
складу са Програмом.  

Укупно за Расински округ 1.979.579,60

Шумадијски округ
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910.000,00
490.000,00

910.000,00
490.000,00

4.171.300,00
1.787.700,00

4.171.300,00
1.787.700,00

980.000,00
420.000,00

980.000,00
420.000,00

8.976.428,24
4.229.837,76

4.

NIKOLA BRKIĆ
PR ODRŽAVANJE
I POPRAVKA
MOTORNIH
VOZILA
AUTOSERVIS
BRKIĆ AR
ARANĐELOVAC
(MB: 66447847)

Aranđelovac
Ulaganje u kupovinu nove
opreme za održavanje i
popravku motornih vozila

1.400.000,00

Предузетник је регострован на адреси Проте Матеје 6 Арађеловац(бивша улица Саве Ковачевића
6, проверено са Општином Арађеловац, одељење за имовинксо правне послове)  Планирано је
обављање делатности у објекту Бркић Радована на адреси Проте Матеје 6, на коме има право
коришћења на објекту и објекат је изграђен без одобрења за градњу. На адреси Саве Ковачевића
6(садашња Проте Матеје 6) Аранђеловац, закуподавац Бркић Радован има регистровану
САМОСТАЛНА ПРЕВОЗНИЧКА ЗАНАТСКА РАДЊА РАДОВАН БРКИЋ ПР са статусом на
АПР:привремени прекид и статусом на НБС: блокирана задужења. Постоји висок ризик
обављања делатности у наведеном објекту.

Укупно за Шумадијски округ 1.400.000,00

Средње-банатски округ

5.
*Industry Hemp*
doo Vojvoda Stepa
(MB: 21783587)

Vojvoda Stepa

Ulaganje u nabavku opreme-
linije za peletiranje stabljike
industrijske konoplje u
energetski ekološki pelet-EEP

5.959.000,00

Непотпуна документација. Недостаје: - Бруто биланси за јемца, тј. билансе за 2021. годину, -
Захтев за старт уп кредит на формулару за 2022. годину, који у себи садржи и интегрисане
Изјаве о повезаним лицима и државној помоћи, - Профактура за опрему у којој је назначена
година производње (обавезан податак), - Уговор о закупу пословног простора оверен код
јавног бележника. 

Укупно за Средње-банатски округ 5.959.000,00

Шумадијски округ

6.

*BODY BALANS
DOO
KRAGUJEVAC*
(MB: 21586714)

Kragujevac

Kupovina nove opreme,
infracrvene peći i šlajferice sa
ekstraktorom za proizvodnju
ortopedskih pomagala

1.600.000,00

- Предрачун за израду инфрацрвене пећи је издао ПРОХРОМ ЛИНЕ ПЛУС Крагујевац .,
претежна делатност је 2893 - Производња машина за индустрију хране, пића и дувана који се
код Фонда за Развој код више пласмана јавља као добављач опреме за опремање
кухиња/угоститељство; - Теренска контрола је извршена 04.04.2022.г. Констатовано је да је
стање на терену уредно (теренски и документационо), да се пословни простор не користи за
обављање делатности, да је пословни простор инфраструктурно опремљен и да је потребна
адаптација која програмом и планом није предвиђена већ ће је након упута здравствене
инспекције оснивач друштва урадити сопственим средствима – преграђивање улазне
просторије, кречење, проширење врата и оспособљавање тоалета у складу са потребама особа
са инвалидитетом и постављање рампе на улазном делу.

Укупно за Шумадијски округ 1.600.000,00

Укупно 13.406.266,00

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 17.06.2022. год.
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