
280.000,00
120.000,00

280.000,00
120.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

999.247,20
428.248,80

999.247,20
428.248,80

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2021. години - предузетници и правна лица за 21. седницу Управног одбора од 30.12.2021. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Колубарски округ

1.

МИЛИЦА
ЗДРАВКОВИЋ
ПР УСЛУГЕ
ПОСЛУЖИВАЊА
И ПРИПРЕМАЊА
ПИЋА КАФЕ
ДВОРИШТЕ
ВАЉЕВО (МБ:
66075052)

Ваљево Улагање у адаптацију
пословног простора 400.000,00 Критеријуми Програма нису задовољени јер је предузетница имала блокаду рачуна дужу од 30

дана , у периоду 12.10.2021. - 23.11.2021 (42 дана).

Укупно за Колубарски округ 400.000,00

Моравички округ

2.

ЗОРАН
РАДОВАНОВИЋ
ПР ДЕЛАТНОСТ
РЕСТОРАНА
КОДМЕНЕ
ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
(MB: 66224708)

Gornji
Milanovac

Ulaganje u kupovinu nove
opreme i dostavnog vozila za
restoran

6.000.000,00

Понуђено обезбеђење је оцењено као неприхватљиво јер, према наводима проценитеља, степен
завршености објекта који се нуди за хипотеку није 100%, што је услов да би објекат могао да
буде прихваћен за обезбеђење кредита.  Такође, Програмом је предвиђено финансирање
"текућег одржавања пословног и/или производног простора до износа од 350.000,00 динара од
укупних средстава за инвестирање, без обзира да ли је објекат у коме се спроводе активности
текућег одржавања у закупу или у власништву подносиоца захтева", па планирани грађевински
радови ни по врсти , ни по висини улагања не спадају у оне које овај програм подржава. 
Предлаже се инвеститору да се обрати Фонду са новим захтевом за кредит када објекат буде у
потпуности заврше или да понуди неко друго обезбеђење за тражени кредит.

Укупно за Моравички округ 6.000.000,00

Северно-бачки округ

3.

BILJANA BRCAN
PR ZANATSKA
PEKARSKA
RADNJA
MINAMIA
SUBOTICA (MB:
65849593)

Subotica
Ulaganje u kupovinu
transportnog vozila . Renault
Express Van .

1.837.496,00

Рачун предузетнице је био у континуираној блокади 124 дана (16.10.2020.- 17.02.2021.) за износ
од 57.433,00 рсд , интерном провером података утврђено је да су у периоду од 16.10.2020-
25.01.2021.г. регистрована 4 извршења од стране МФ-Пореска управа -Филијала Суботица те да
је у извештају извршене теренске контроле констатовано да је предузетница комплетно
опремљена за обављање делатности а да се из средстава кредита планира набавка транспортног
возила што није примарно за обављање делатности производње хлеба, пецива и колача.

Укупно за Северно-бачки округ 1.837.496,00

Шумадијски округ
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1.000.000,00
432.000,00

1.000.000,00
432.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

10.679.247,20
4.580.248,80

4.

MARIJA
STEVANOVIĆ PR
USLUGE
PAKOVANJA
TOPOPACK
TOPOLA (MB:
66160742)

Topola
Ulaganje ukupovinu Pakerice AC
VERTIKAL 320 za komadne
proizvode .

1.440.000,00 намена улагања није у складу са програмом

Укупно за Шумадијски округ 1.440.000,00

Београд

5.
JBS ENTERIJER
DOO Beograd
(MB: 21684732)

Ripanj Ulaganje u kupovinu opreme za
proizvodnju nameštaja . 6.000.000,00

Један од 3 оснивача друштва и законски заступник - Саша Стефановић је до сада био оснивач
два привредна субјекта: 1. САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА САША СТИЛ САША
СТЕФАНОВИЋ ПР ЗАКЛОПАЧА, ЗАВОЈИЦЕ ИИ ДЕО БР.4, мб 61115706, основана
01.04.2008.г. и обрисана 21.12.2010.г.; 2. САША СТЕФАНОВИЋ ПР, САМОСТАЛНА
ЗАНАТСКА РАДЊА САША СТИЛ, ЗАКЛОПАЧА, мб 62430320, основана 24.03.2011.г. и
обрисана 8.2.2012.г. 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.

Укупно за Београд 6.000.000,00

Укупно 15.677.496,00

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 30.12.2021. год.
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