
910.000,00
490.000,00

3.893.500,00
2.096.500,00

4.803.500,00
2.586.500,00

1.097.194,00
897.705,00

1.097.194,00
897.705,00

Преглед одбијених захтева кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене
предузетнице - предузетници и правна лица за 15. седницу Управног одбора од 03.09.2021. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.

АЛВИТА ПЛУС
д.о.о. БЕОГРАД-
Врачар (МБ:
21658286)

Београд

Улагање у куповину опреме .
Ласерска сонда , Ендоласер ,
сонопулс , Козметички апарат
за Електростимулацију НВ -
2000 ,Веда Пулсе
Профессионал ентрy девице.

1.400.000,00

Обрадом кредитног захтева је утврђено да је Александра Максимовић, оснивач друштва Алвита
плус доо Београд, уједно и законски заступник у удружењу Алвита плус, Београд, мб
28292619, регистровном 02.12.2019.г.на истој адреси, у закупљеном простору -Небојшина 53,
кој је и даље активно.

2.

M&G Natural
Beauty Cosmetics
DOO Beograd-
Zvezdara (MB:
21668567)

Beograd

Ulaganje u nabavku mašine za
proizvodnju kozmetičkih
preparata . Mašina PALADIUM
- S .

5.990.000,00

Инструмент обезбеђења је јемство повезаног правног лица ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА МИЛОШЕВИЋ HEALTH CARE, чији је бонитет неприхватљив као инструмент
обезбеђења, јер јер су достављени фиансијски извештаји за 2018. и 2019.годину неисправни, а
за 2020.годину нису објављени.

Укупно за Београд 7.390.000,00

Пчињски округ

3.

PROIZVODNJA
SOLARNIH
KOLEKTORA
TESM-SOLAR13
D.O.O. PREŠEVO
(MB: 21309044)

Preševo
Nabavka polovnog vozila za
transport proizvoda i troškovi
održavanja

1.994.899,00

Пројектом је превиђена набавка доставног возила, а за ту намену достављена је понуда
добављача Ауто Шабац доо Шабац. Укупна вредност понуде износи 11.160,00еур што на дан
издавања предрачуна 28/05/2021.г. по средњем курсу НБС износи 1.312.177,18рсд. На понуди
се налази половно доставно возило (произведено 2017.г.),. Из достављене документације,
пословног плана и финансијских извештаја стиче се увид да се подносилац захтева не бави
производњом већ трговином и монтажом панела и система за грејање.. Од 2017.године, према
објављенијм билансима, а према подацима из биланса стања, друштво нема евидентирну сталну
имовину, нису достављени докази да је опрема (уколико је има) у закупу; чињеница да су
променили шифру делатности на Производњу индустријских пећи и горионика месец дана пре
подношења захтева за кредит говори да су желели само да испуне услове конкурса. У
структури биланса успеха доминантни су приходи од продаје робе, а у структури расхода ,
набавна вредност продате робе и нематеријални трошкови. Програмом Подстицања развоја
предузетништва кроз фин.подршку за жене предузетнице и младе у 2021.г.наведено је да се
доставна возила могу набавити искључиво за превоз сопствених производа, али се у овом
стиче дилема да ли се друштва стварно бави производњом или продајом делова и монтажом
соларних панела у целину ради побољшања енергетске ефикасности. Такође, постоји оправдана
сумња у повезаност са предузетничком радњом Ецо Солар Системс п.р Прешево,(преко које су
покушали да добију кредит по прогаму за старт уп 2019године (број захтева 391)).

Укупно за Пчињски округ 1.994.899,00

Београд
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650.000,00
350.000,00

3.895.125,00
2.097.375,00

4.545.125,00
2.447.375,00

10.445.819,00
5.931.580,00

4.

TATJANA
POPOVIĆ PR
UGOSTITELJSKA
RADNJA PRINC
HIPODROM
BEOGRAD
(ČUKARICA)
(MB: 65636859)

Beograd Ulaganje u kupovinu dostavnog
vozila . 1.340.307,12

Прегледом приложене документације, утврђено је да уговор о закупу пословног простора није
закључен директно између власника простора и предузетничке радње, већ је закључен уговор о
подзакупу. Мејлом од 29.07.2021. године клијенту је дат рок за достављање уговора о закупу
директно између власника И предузетничке радње. Рок за допуну документације је био
06.08.2021. године. До остављеног рока клијент није доставио тражену документацију.

5.

DUŠANKA
TRNJAK PR
LEKARSKA
ORDINACIJA
OPŠTE
MEDICINE ALUX
BEOGRAD (MB:
66075532)

Beograd
Ulaganje u kupovinu opreme .
Aparat za lasersku epilaciju
ALMA SOPRANO ICE .

5.992.500,00

Обрадом кредитног захтева, утврђено је следеће: Према подацима АПР-а, прокуриста
предузетнице је Александар Ђорђевић, који има своју адвокатску канцеларију, као и 25% удела
у привредном друштву "АК цоллецтион"доо, Београд - Савски венац, МБ : 21443026. Како је
Уредбом предвиђено да оснивач и/или одговорно лице није директор/заступник, члан, оснивач
или члан управљања другог привредног субјекта или заступник огранка другог привредног
субјекта, као и да су статусне промене, промене оснивача и промене заступника привредног
субјекта извршене пре оглашавања Јавног позива, изузев промене шифре делатности (тачка 10.
и тачка 16. услова који морају да испуне подносиоци захтева), што у овом случају није
испуњено, може се закључити да захтев није у складу са Програмом. 

Укупно за Београд 7.332.807,12

Укупно 16.717.706,12

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 03.09.2021. год.
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