
3.885.511,00
1.662.219,00

3.885.511,00
1.662.219,00

980.000,00
420.000,00

980.000,00
420.000,00

999.216,00
428.237,00

999.216,00
428.237,00

3.150.000,00
1.350.000,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2019. години - предузетници и правна лица за 37. седницу Управног одбора од 23.04.2019. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Мачвански округ

1.

Ивана Петровић
пр. производња
средстава за
прање и чишћење
Perline perfect
(МБ: 65294877)

Лозница

Улагање у набавку опреме за
производњу средстава за
прање и чишћење (захтев:
2019/103/0)

5.550.730,00

Према Програму за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању у
2019.години за средства по Програму могу да конкуришу и клијенти који су, претходно, били
оснивачи највише једног привредног субјекта,који је брисан из регистра пре објављивања јавног
позива (28.01.2019) или је још увек активан,али је клијент пренео своја оснивачка права на неко
друго лице пре оглашавања јавног позива. У овом случају оснивач је претходну радњу
(основану 08.09.2014.) обрисао из регистра након објављивања Јавног позива,а потом
регистровао нову радњу.

Укупно за Мачвански округ 5.550.730,00

Расински округ

2.

Aleksandar Panić
pr Pekara "Peciva
i pizze Panadero"
Kruševac (MB:
65267446)

Kruševac

Kupovina opreme za poslove
pekare - proizvodnja peciva,
pice, toplih sendviča i ostalog
(zahtev: 2019/39/0)

1.400.000,00

На достављеној профактури за набавку опреме, коректором је префарбан е-маил контакт купца:
aurora.krusevac@gmail.com, чиме се потврђује веза са Гајић Игором (јмбг.1809973781062) који
је ухапшен у полицијској акцији у току 2018.године, као припадник организоване криминалне
организације у Крушевцу. Игор Гајић је власник следећих предузећа: - "Aurora 2014" д.о.о
Крушевац, МБ.21000035, ПИБ108440350, претежна делатност 1071-Производња свежег хлеба,
пецива и колача, - Игор Гајић п.р Пекарска радња "EL PANADERO" Крушевац, МБ.63844954,
ПИБ108946342, претежна делатност 1071- Преоизводња хлеба, свежег пецива и колача. 
Постојање репутационог ризика одобравања старт уп ркедита обзиром да је Уредбом Владе РС
одређено да се средства могу одобрити, ако на основу расположивих информација утврди и
повезана лица имају добру послвну репутацију.

Укупно за Расински округ 1.400.000,00

Сремски-округ

3.

Željko Jovanović
pr. vulkanizerska
radnja "Željko J."
(MB: 65280701)

Belegiš
Ulaganje u nabavku opreme za
vulkanizersku radnju (zahtev:
2019/57/0)

1.431.600,00 Непотпуна документација

Укупно за Сремски-округ 1.431.600,00

Шумадијски округ

4.

Marina Vuletović
pr radnja za
proizvodnju nakita
"Vuletović nakit"
(MB: 65219034)

Kragujevac
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju nakita (zahtev:
2019/72/0)

4.500.000,00
Подносилац захтева у предвиђеном року није доставио допуну документације.Добављач СЗР
"Мијатовић ММ", МБ: 62182008, који је издао профактуру за опрему је брисан из регистра
током обраде захтева.
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3.150.000,00
1.350.000,00

2.111.319,00
904.851,00

2.111.319,00
904.851,00

974.568,00
417.672,00

974.568,00
417.672,00

3.394.766,00
1.454.899,00

Укупно за Шумадијски округ 4.500.000,00

Златиборски округ

5.

Aleksandar
Starčević pr.
pekarska radionica
"Pekar Starčević"
(MB: 65272822)

Užice
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju pekarskih proizvoda
(zahtev: 2019/55/0)

3.016.170,00
Понуђена хипотека није прихватљива с обиром да је степен завршености непокретности испод
100%.Подносилац захтева обавештен да може понудити друго средство обезбеђења,што до
наведеног рока није испуњено.

Укупно за Златиборски округ 3.016.170,00

Београд

6.

"Svetibo 1993"
d.o.o. Beograd -
Palilula (MB:
21443808)

Mirijevo
Nabavka "SC 6000 CNC Corner
cleanining" čistilice (zahtev:
2019/35/0)

1.392.240,00

Надлежне службе Фонда су у пар наврата обавестиле клијента о недостајућој документацији и
потреби да достави допуну и одговоре које ће помоћи позитивном оцењивању предмета..
Клијент се није обратио Фонду са одговорима и допуном документације до наведеног рока.
Имајући у виду немогућност остварења контакта са клијентом , сумњу да је Уговор о закупу
фиктивно закључен (тражене форокопије ЛК власника, које нису достављене), Надлежне
службе Фонда сумњају у реализацију инвестиције и намеског коришћења средстава.

Укупно за Београд 1.392.240,00

Пчињски округ

7.
"Melani Sofa Om"
d.o.o. Vranja (MB:
21455296)

Vranje
Nabavka nove opreme za
proizvodnju nameštaja (zahtev:
2019/135/0)

4.849.665,00

Поред оснивача Небојше Ристића,на достављеном ОП обрасцу евидентирана је Виолета
Антанасијевић. Поред чињенице да је овлашћена за заступање , Виолета Антанасијевић је према
достављеном МА обрасцу запослена на неодређено време у друштву од 08.02.2019.године
(друштво основано 13.02.2019.године). Провером релевантних регистара утврђено је да је
Виолета Антанасијевић од новембра 2017.године до јануара 2019.године била оснивач и
директор друштва "Мелани Софа" д.о.о МБ 21166049, које је основано 25.01.2016.године за
делатност производње осталог намештаја (иста шифра делатности као подносилац захтева).
Друштво је основано у Врању, на адреси Доњи Асамбаир бб ( седиште подносиоца захтева -
Мелани Софа ом), а одлуком АПР-а од 30.01.2019.године седиште друштва је измештено на
адресу Репишка 56а Београд - Чукарица. Истом Одлуком је промењен власник и оснивач
друштва , па се уместо Виолете Антанасијевић уписује Дејан Паљевић. Рачуни привредног
друштва "Мелани Софа" д.о.о МБ.21166049 су у блокади од 11.03.2019.године за износ од
141.708,17рсд. Дејан Паљевић је директор друштва "Сурвивор", МБ.20640723, које је основано
за делатност Путничких агенција и чији су рачуни у блокади од 04.07.2018године у износу од
10.222.218,15рсд. Промене су настале након објављивања конкурса за старт - уп
28.01.2019.године. Из напред наведеног, стиче се закључак да није реч о отпочињању
пословања , већ о наставку пословања привредног друштва "Мелани Софа", чији су рачуни у
блокади, и које нема могућности за друге облике додатног финансирања у виду аплицирања за
кредит Фонда или кредите пословних банака (друштво послује са пословним приходима
638хиљада рсд и нето губитком, у биласну стања нема уписану имовину).

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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3.394.766,00
1.454.899,00

15.495.380,00
6.637.878,00

Укупно за Пчињски округ 4.849.665,00

Укупно 22.140.405,00

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 23.04.2019. год.
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