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Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2020. години - предузетници и правна лица за 74. седницу Управног одбора од 11.08.2020. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Браничевски округ

1.

МИЛАН СИМИЋ
ПР
АУТОПЕРИОНИЦА
ХОМОЉЕ ГЛАНЦ
ЖАГУБИЦА (МБ:
65702959)

Жагубица куповина опреме за прање
возила и чишћење возила 5.980.976,00

Након обраде предмета у правном сектору констатовано је следеће, о чему је клијент уредно
обавештен и који је имао рок за измену документације до 23.07.2020.г: - Увидом у достављену
документацију констатује се да су подаци коришћени у поступку израде процене из Листа
Непокретности од 20.02.2020.г.; Фонду је достављен Лист непокретности од 23.04.2020.г., са
измењеним подацима, како у погледу борја парцела, тако и у погледу површина; Лист садржи
ЗАБЕЛЕЖБУ да постоји Одлука која није коначна и на парцелама и на објектима, што указује
на постојање поступка провођења промена у листу непокретности.  - Неопходно је да се
достави нови Лист непокретности без забележби постојања решења која нису коначна и
иновирану процену у којој су подаци о непокретностима које су предмет процене у складу са
новијим листом непокретности.  Након достављене допуне документације, у правном сектору је
констатовано следеће: - Обрада хипотеке није могућа ни на основу достављене допуне
документације, јер у Листу непокретности постоји забележба Решења о извршењу на парцелама
у корист пословне банке.

Укупно за Браничевски округ 5.980.976,00

Мачвански округ

2.

МИЛЕ НИКОЛИЋ
ПР РЕСТОРАН
ДОЊА БОРИНА
(MB: 65218933)

Donja Borina Ulaganje u nabavku opreme za
potrebe restorana 6.000.000,00

Предузетничка радња планира обављање делатности у незавршеном објекту који није уписан у
ЛН, што према Програму није могуће финансирати, планира набавку путничког возила чија
вредност износи 51% укупних улагања у опрему, предузетник је у 2019.г. пословао са нето
губитком од 9 мил. РСД. За опремање ресторана није потребна само опрема за кухињу, а
према приказаним резултатима пословања не види се да предузетник може да обезбеди
сопствена средства. Треба навести и чињеницу да је отварање ресторана прелазна фаза ка
крајњем циљу – отварање старачког дома (потпуно друга делатност од постојеће).

Укупно за Мачвански округ 6.000.000,00

Укупно 11.980.976,00

У Београду, 17.08.2020. год.
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