Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2018. години - предузетници и правна лица за 25. седницу Управног Одбора од 04.10.2018. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

"Липовачка
Шума" Милена
Николић ПР
радња за услуге
кетеринга (МБ:
65087294)

Барајево

Набавка опреме, систем за
вентилацију расхладне коморе,
ледомат, расхладни орман за
пиће, неутрални пулт, пулт са
једноделном судопером,
сталажа са шест етажа...
(захтев: 2018/501/0)

Укупно за Београд

6.000.000,00

6.000.000,00

Понуђене непокретности на кат. парцели 5150/17, уписане у лист непокретности број 9897, СКН
Барајево, у власништву предузетничке радње “Братислав Николић ПР пекарско угоститељска
радња са услугама преноћишта код Браце Велики Борак”, са уделом 1/1, процењене су на
2.789.442,00, са максималним износом за одобрење кредита од 2.315.236,86 рсд, што је
4.200.000,00
неприхватљиво као обезбеђење кредита од 4.200.000,00 рсд. Чак И са ручном залогом
1.800.000,00
(1.000.000,00 рсд), тај износ не покрива износ кредита.  Такође, прегледом приложених
профактура, утврђено је да део опреме која се набавља не одговара наведеној делатности –
кетеринг, већ је опрема за угоститељске објекте И ресторане, што није у складу са Програмом за
развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању за 2018.годину. 
4.200.000,00
1.800.000,00

Подунавски округ

2.

Dragan Trifunović
pr radnja za
proizvodnju
Smederevska
gotove hrane za
Palanka
domaće životinje
Jasenica PD (MB:
64736400)

Kupovina opreme, Duplikator
300L, Mešač za pogače, Pegla
za ravnjanje pogača sa dva
valjka, Mlin za mlevenje šećera
turbinski, Dozator šećera sirupa,
ručni, GP (zahtev: 2018/431/0)

1.400.000,00

980.000,00
420.000,00

3.

"Bionys Bogi"
Goran Bogićević
PR, Proizvodnja
dodataka hrani i
drugih proizvoda
(MB: 64803603)

Nabavka opreme za proizvodnju
suplemenata hrani (zahtev:
2018/439/0)

1.403.010,90

982.107,60
420.903,30

2.803.010,90

1.962.107,60
840.903,30

Krnjevo

Укупно за Подунавски округ

Предузетничка радња не испуњава услове за коришћење средстава по Програму подстицања
развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018.г. имајући
у виду да је оснивач Драган Трифуновић члан привредног друштва МАТИРА доо Смедеревска
Паланка, матични број 21035483, са уделом 0,95% у власништву.  Програм подстицања развоја
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018.г. прописује
услове које морају испунити привредни субјекти како би поднели захтев за доделу средстава
међу којима је и услов да оснивач привредног субјекта није члан другог привредног субјекта.
Власник предузетничке радње БИОНYС БОГИ, Горан Богићевић је такође оснивач, једини члан
и директор активног привредног друштва основаног 05.12.2014. ГБ Девелопмент УГ доо
Београд-Вождовац (шифра делатности 4619 – Посредовање у продаји разноврсних
производа),које је у блокади по основу принудне наплате. Средства за старт уп кредите према
програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2018. години, не могу се додељивати лицима која су оснивачи/чланови/одговорна
лица/директори/чланови органа управљања другог привредног субјекта или заступници огранка
другог привредног субјекта

Београд
4.

*Cleaning
solutions* d.o.o.
(MB: 21398993)

Укупно за Београд

Novi Beograd

Ulaganje u nabavku opreme:
tresač tepiha, centrifuga za
tepih, stalci za kačenje (zahtev:
2018/468/0)

3.744.000,00

3.744.000,00

У тренутку подношења Захтева и у време обраде истог,оснивач друштва је према подацима АПР
2.620.800,00 -а истовремено и законски застпник - пословођа у СЗР Тепих сервис "ТА -НЕ" Трајковски
1.123.200,00 Владимир пр Београд (Нови Београд) МБ: 56972773 што није у складу са критеријумима
Програма.
2.620.800,00
1.123.200,00
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Моравички округ

5.

*Heya* d.o.o.
(MB: 21363685)

Bečanj

Ulaganje u nabavku opreme:
duplikator sa termo uljem za
kuvanje džemova i ajvara sa
mešačem, minusna šok komora
za brzo smrzavane voća i
povrća, čokoladirka sa tunelom
za čokoladiranje suvog voća,
mikser za pravljenje čokolade sa
kuglicama, mlin za seckanje
voća, *flou pak* pakarica za
gotove proizvode, termo
pakerica sa termoskuopljajućom
folijom za zbirna pakovanja tegli
i flaša i montažu minusne
komore (zahtev: 2018/476/0)

Укупно за Моравички округ

5.962.500,00

Милосављевић Светлана, оснивач друштва Heya доо је била власник са 100% удела у друштву
Агро победа доо Чачак и након 26.02.2018.године, када је објављен Јавни позив за конкурисање
за start-up кредите по Програму развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању за 2018.годину, што поменутим Програмом није дозвољено. Агро
4.173.750,00
победа доо Чачак је повезано лице које је у протекле три године било у блокади укупно 538
1.788.750,00 дана, а и тренутно је у блокади 494 дана (од 12.05.2017.године) у износу од 1.691.876,47 рсд,
јер је Драгомир Цвејић, отац Милосављевић Светлане власник и законски заступник поменутог
друштва. Треба поменути и да оба друштва имају исту делатност 1039 – Остала прерада и
конзервисање воћа и поврћа, као и да су регистрована на истој адреси, Бечањ ББ.

5.962.500,00

4.173.750,00
1.788.750,00

Расински округ

6.

"Grozd Ketering"
d.o.o. (MB:
21381705)

Aleksandrovac

Kupovina opreme (zahtev:
2018/437/0)

Укупно за Расински округ

6.000.000,00

6.000.000,00

Оснивач и директор друштва „Грозд Кетеринг“ Александровац, Марија Мијајловић Каровић и
Бобан Ивљанин су уписани као оснивач и директор друштва „Жупски Грозд“ Александровац
4.200.000,00 мб.21414760 које је регистровано 04.09.2018.године за делатност Ресторана и покретних
угоститељских објеката. Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску
1.800.000,00 подршку за почетнике у пословању јасно је дефинисано да „оснивач/оснивачи и/или одговорно
лице није директор/заступник, члан, оснивач или члан органа управљања другог привредног
субјекта или заступник огранка другог привредног субјекта“.
4.200.000,00
1.800.000,00

Златиборски округ

7.

"Diko ing" d.o.o.
(MB: 21393185)

Nova Varoš

Укупно за Златиборски округ
Укупно

Ulaganje u nabavku opreme
(skele i merdevine, alati, uređaj
za nanošenje boje sa dodacima),
polovnog dostavnog vozila,
prikolice radi obavljanja završnih
radova u građevinarstvu (zahtev:
2018/465/0)

6.000.000,00

Оснивач привредног друштва је претходно био оснивач привредног субјекта,основаног
4.200.000,00 16.03.1998. године,које је у тренутку подношење и обраде захтева за старт уп кредит и даље у
статусу активног привредног друштва односно није брисано из регистра пре објављивања јавног
1.800.000,00 позива, што није у складу са програмом подстицања развоја предузетништва кроз подршку за
почетнике у пословању у 2018. години.

6.000.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

30.509.510,90

21.356.657,60
9.152.853,30
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У Београду, 04.10.2018. год.
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