Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години
- предузетници и правна лица за 5. седницу Управног одбора од 04.02.2021. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно
траж.

Разлог одбијања

Сремски-округ

1.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ,ИНЖЕЊЕРИНГ,УНУТРАШЊУ Стари Бановци
И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ЕУРОПАК ДОО
СТАРИ БАНОВЦИ (МБ: 08739404)

Улагање у набавку
аутоматске линије за
производњу и паковање
сунђера

Укупно за Сремски-округ

62.500.000,00

62.500.000,00

- У периоду од јуна до октобра 2019.г. као законски заступник друштва је
био регистрован Радомир Савиновић, који је једини оснивач друштва
"Тецхно Фоам" доо Стари Бановци МБ:20614340 које је добављач опреме.
Седиште подносиоца Захтева и добављача је на истој адреси, ул.Здравка
Зекића бр.123 Стари Бановци. Дана 04.06.2019.г. регистрована је пријава
емаил поште - rsavinovic@europak.net, што је и у овом тренутку важећа
50.000.000,00 адреса за пријем електронске поште.  - Поред тога, једини оснивач
12.500.000,00 "Europak" доо Милован Докић и Радомир Савиновић су суоснивачи новог
привредног субјекта са по 33% удела (уз још треће лице) "Еуропак Градња"
доо Стари Бановци МБ:21638242 које је регистровано дана 09.12.2020.г. за
делатност - Изградње стамбених и нестамбених зграда. На основу свега
изнетог, предметни пројекат је неприхватљив са становишта Програма и
процедура, јер се планирана инвестиција куповине опреме набавља од
повезаног правног лица.
50.000.000,00
12.500.000,00

Зајечарски округ
2.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLIGE TEL-KABL, ZAJEČAR
(MB: 20041951)

Zaječar

Izgradnja novog
proizvodnog objekta

Укупно за Зајечарски округ

73.118.339,50

73.118.339,50

Имајући у виду да је подносилац захтева већ користио субвенционисани
50.000.000,00 кредит преко Ерсте Банке и Министарства привреде РС, а да исти још увек
12.500.000,00 није оправдао и опрема није набављена, предлажемо одбијање предметног
захтева.
50.000.000,00
12.500.000,00

Расински округ
3.

MARICA CVETKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA
RADNJA RESTORAN DOMAĆE KUHINJE
JEZERO PLEŠ (MB: 64278819)

Укупно за Расински округ
Укупно

Aleksandrovac

Ulaganje u nabavku
opreme-mašine za pranje i
kotao na tng

850.216,00

850.216,00
136.468.555,50

Сања Цветковић је ћерка зајмотражиоца и оснивач понуђеногјемца Сања
680.173,00 Цветковић пр.ТМ и МП Бутик меса Цветковић. Имајући у виду да је јемство
170.043,00 повезаног лица или предузетника са подносиоцем захтева не може бити
основно средство обезбеђења кредита, предлаже се одбијање овог захтева.
680.173,00
170.043,00
100.680.173,00
25.170.043,00
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