Преглед одбијених захтева кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене
предузетнице - предузетници и правна лица за 29. седницу Управног одбора од 10.08.2022. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

ТРИАТЛОН ЕДУ
ДОО БЕОГРАД СТАРИ ГРАД
(МБ: 21702404)

Београд

Улагање у куповину опреме за
обављање делатности

Укупно за Београд

6.000.000,00

6.000.000,00

Предузетница наводи да се пословни простор-студио пов.136м2 у којем ће се обављати
делатност налази у ул.Жоржа Клемансоа 18, Београд . Међутим, према подацима wеб сајта
привредног друштва Пеннywисе Студиос д.о.о (мб.21205648), налази се Студио 1, док је
седиште друштва на адреси Радоја Дакица 40. Такође, на фотографијама које су достављене у
3.900.000,00 прилогу Извештаја теренске контроле налази се фотографија са логом фирме Пеннywисе
Студиос. С обзиром на то да није дефинисано чија је опрема , иако Предузетница наводи да је
2.100.000,00 део опреме купила из сопствених средстава, у пословном простору у ул.Жоржа Клемансоа 18
и ко је користи за обављање делатности, уз напомену да без обзира на различите шифре
делатности регистроване у АПР-у, планирана делатност Предузетнице и привредног друштва
Пеннywисе Студиос д.о.о је слична, што наводи на закључак да ће средства кредита користи и
привредни субјект који није подносилац Захтева за кредит.
3.900.000,00
2.100.000,00

Сремски-округ
2.

KARBAJN DOO
Nova Pazova-Stara Nova Pazova
Pazova (MB:
21680559)

Ulaganje u kupovinu opreme za
pokretanje proizvodnje
kuhinjskih nožića

Укупно за Сремски-округ

6.000.000,00

6.000.000,00

Нађено је да Живојин Поповић (заступник у Карбајн доо) има власничку и управљачку
3.900.000,00 функцију у још два привредна субјекта и то: - "Платоника" доо Нови БГ МБ:21318566 оснивач
2.100.000,00 100% и законски заступник  - "Поп Солар" доо Београд МБ:21779598 оснивач 50%  Наведено
је у супротности са програмом.
3.900.000,00
2.100.000,00

Јужно-бачки округ

3.

DRAŽENA CIGIĆ
MLADENOVIĆ PR
ORDINACIJA
OPŠTE
Sremska
STOMATOLOGIJE Kamenica
DENTISH
SREMSKA
KAMENICA (MB:
64671901)

Укупно за Јужно-бачки округ

Ulaganje u kupovinu
stomatološke opreme
CERECPrimescan AC
(6622000)

4.942.828,80

3.212.838,72 Привредни субјект бележи ПОСЛОВНИ и НЕТО ГУБИТАК у 2020.години, што је у
супротоности са Програмом – привредни субјект мора пословати са НЕТО ДОБИТКОМ по
1.729.990,08 последња два званично објављена биланса

4.942.828,80

3.212.838,72
1.729.990,08

Златиборски округ
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Р.Бр.

4.

Инвеститор

Општина и
место улагања

BILJANA
SPASOJEVIĆ PR
FOTOGRAFSKA
USLUŽNA
Bajina Bašta
RADNJA PRINT
BB BAJINA BAŠTA
(MB: 64589733)

Укупно за Златиборски округ
Укупно

Намена улагања

Ulaganje u kupovinu opreme za
proširenje delatnosti

Предрачунска
вредност

1.036.299,60

1.036.299,60
17.979.128,40

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Према подацима АПР-а ,подносилац захтева за кредит Фотографска услужна радња "ПРИНТ
ББ" Биљана Спасојевић ПР Бајина Башта (делатност 7420-фотографске услуге) регистрована је
на адреси Светосавска бр.6 , Бајина Башта. На истој адреси је регистрована СЗР"Формат" Зоран
Спасојевић ПР Бајина Башта (делатност 1812-остало штампање), мб.61880542 које је повезано
673.594,74 лице са подносиоцем захтева за кредит. -ФУР "ПРИНТ ББ" Билајана Спасојевић у пословном
плану наводи да се бави услугама штампе на радним оделима и штампом на осталом текстилу.
362.704,86 Средствима из кредита Фонда И министарства планирана је куповина опреме за штампање која
би убрзала процес штампања. С обзиром на то да се повезано лице СЗР"Формат" Зоран
Спасојевић ПР Бајина Башта бави делатношћу -остало штампање, да је намена улагања
куповина опреме за штампање и да су радње регистроване на истој адреси, кредитни захтев не
може бити позитивно решен.
673.594,74
362.704,86
11.686.433,46
6.292.694,94

У Београду, 10.08.2022. год.
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