
980.000,00
420.000,00

980.000,00
420.000,00

990.423,00
424.467,00

990.423,00
424.467,00

1.929.796,60
827.055,65

1.929.796,60
827.055,65

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2019. години - предузетници и правна лица за 41. седницу Управног одбора од 31.07.2019. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.

Ксенија Ђокић
пр.
ЗТУРMaximus
food (МБ:
65336766)

Београд

Улагање у набавку опреме за
припрему и послуживање
хране : пица пећ, миксер
пекарски,палачинкара, пица
сто са ферментационом
комором, неутрални радни
столови, систем за
вентилацију,микроталасна
пећница,индукциона
плоча,топла витрина,тостер
дупли,хладна салатара (захтев:
2019/117/0)

1.992.505,00

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2019.г. предвиђа да се средства по Програму могу одобрити искључиво уколико
се на основу расположивих информација може закључити да подносилац захтева и сва повезана
лица имају добру пословну репутацију што код клијента "Маxимус Фоод" ПР Београд није
случај.

Укупно за Београд 1.992.505,00

Јужно-бачки округ

2.

Marija Nešić pr.
proizvodnja peciva
i kolača "Pecivo
neizrecivo" (MB:
65379287)

Novi Sad

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju svežeg slanog i
slatkog peciva (zahtev:
2019/336/0)

1.414.890,00

Подносилац захтева претходно био оснивач два привредна субјекта, брисана из регистра.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.

Укупно за Јужно-бачки округ 1.414.890,00

Јужно-банатски округ

3.

Miodrag Nikolić
pr. ugostiteljska
radnja i prenočište
"Šato" (MB:
64939416)

Pančevo
Ulaganje u nabavku opreme i
adaptaciju prostora za ketering
(zahtev: 2019/421/0)

2.756.852,25 Неприхватљиво средство обезбеђења.

Укупно за Јужно-банатски округ 2.756.852,25

Западно-бачки округ
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4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

976.710,00
418.590,00

976.710,00
418.590,00

978.600,00
419.400,00

978.600,00
419.400,00

4.

"*ACTON
TOWN*" Prerada
voća i povrća,
Dejan Draganić
PR (MB:
65350971)

Sivac Kupovina proizvodne opreme
(zahtev: 2019/240/0) 6.210.000,00 Није у складу са Програмом.

Укупно за Западно-бачки округ 6.210.000,00

Београд

5.
*SGZ Group*
d.o.o. (MB:
21471836)

Beograd

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju stolova i stolica za
medicinske ordinacije (zahtev:
2019/311/0)

6.000.000,00 Висок ризик обезбеђења.

Укупно за Београд 6.000.000,00

Борски округ

6.
"Fantes" d.o.o.
Kladovo (MB:
21447293)

Korbovo Nabavka vibro prese za betonske
blokove (zahtev: 2019/207/0) 1.395.300,00

Према извештају теренске контроле пословни простор у коме је планирано обављање делатности
није адекватан. Потребно је урадити адаптацију, преуређење и прилагодити простор за обављање
делатности ( улагање у адаптацију простора није предвиђена пословним пројектом ни као
сопствено улагање).

Укупно за Борски округ 1.395.300,00

Јужно-бачки округ

7.
"Pavak" d.o.o.
Novi Sad (MB:
21459968)

Temerin
Kupovina Vibro prese za
betonsku galanteriju (zahtev:
2019/326/0)

1.398.000,00

Дана 01.07.2019.г., је извршена теренска контрола клијента пре одобрења тражених средстава.
Према достављеном извештају, пословни простор у коме је планирано обављање делатности је
породична кућа. У кући није спроведена струја и да би се обављала делатност, неопходна је
потпуна адаптација објекта која пословним планом и пројектом није предвиђена.

Укупно за Јужно-бачки округ 1.398.000,00

Пиротски округ

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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3.600.000,00
2.400.000,00

3.600.000,00
2.400.000,00

837.000,00
558.000,00

8.

"Lužnička živinska
klanica" d.o.o.
Babušnica (MB:
21462047)

Babušnica
Nabavka opreme radi pokretanja
proizvodnje mesnih prerađevina
(zahtev: 2019/208/0)

6.000.000,00

Локација производног простора је у Бабушници на адреси Драгојла Дудића бб. Привредно
друштво користи објектат по основу Уговора о дугорочном заку, а период закупа одређен је на
10година. На достављеним фотографијама објекта који је у закупу налази се табле са називом
Земљорадничке Задруге "Лужничко Пиле" из Бабушнице, мб.21321508. Задруга је активног
статуса у релевантном регистру са евидентираном блокадом за износ од 376.993,90рсд у
континуитету од 30.11.2018.године. На сајту АПР на дан 17.04.2019.године као в.д Законског
Заступника ЗЗ Лужничко Пиле (мб.21321508) евидентиран је Братислав Живковић
(1507979732512), чији је контакт наведен у захтеву подносиоца захтева (емаил. адреса
братиславзивковиц79@гмаил.цом). Братислав Живковић је евидентиран као и један од
задругара (има их укупно 10),а међу задругарима евидентиран је и Драган Божиловић
(јмбг.2803953733016) истовремено власник хипотеке која је понуђена као средство обезбеђења
кредита подносиоца захтева и који је према достављеном Пуномоћју Распоређен као заменик
директора у привредно друштву "Лужничка Живинска Кланица" . Дана 05.07.2019.године
обављена је теренска контрола пре одобрења средстава. Према достављеном извештају и
фотографијама , потврђено је да се у објекту обавља делатност повезаног лица ЗЗ Лужничко
Пиле.

Укупно за Пиротски округ 6.000.000,00

Зајечарски округ

9.

Privredno društvo
"Timočka štampa"
d.o.o. Knjaževac
(MB: 21447773)

Knjaževac

Nabavka štamparske mašine radi
pokretanja proizvodnje
štampanih predmeta (zahtev:
2019/187/0)

1.395.000,00

Незадовољавајућа оцену ризика пројекта - ризичност добављача/произвођача опреме,
неадекватне документације у вези пословног простора, повезаност са привредним субјектима са
слабом пословном репутацијом . Пословни простор у коме је предвиђено обављање делатности
се налази у Књажевцу на адреси Цара Душана 29. На овој локацији већ постоји привредни
субјект који се бави услугама штампе, а на локацији је и реклама Књиговодствене агенције
АРИЕС. (мб.51783182). Агенција АРИЕС је била корисник средстава Фонда за Развој и њој је
2006.г.одобрен инвестициони кредит у износу од 1.милион динара за куповину опреме за
пружање штампарских услуга са циљем проширења делатности.Кредит је отежано наплаћен -
последње доспеће било је 31.12.2011.г, а датум задње уплате 01.06.2018.г. Радња има
евидентирана 4 судска спора укупне вредности 158.391,39рсд у којима се јавља као тужени.
Пословни простор се користи по основу уговора о дугорочном закупу, а није достављен доказ
о власништву закуподавца простора. Евидентирана адреса на сајту АПР-а подносиоца захева, за
пријем електронске поште је адреса другог привредног субјекта које послује од 01.10.2010г. до
06.12.2018.г и имао је претежну делатност Остало штампање - 1812, када је мења на 2849 -
Производња осталих алатних машина. Адреса за пријем електронске поште је
браинстраде@гмаил.цом. Браинстраде је у власништву оснивача Бобана Вељковића
(јмбг.1407967754117) који је и директор. Браинстраде тј. Бобан Вељковић је повезан са 2
угашена привредна друштва и то: - Влапо - Комерц Књажевац, Косте Рацина 53, мб.06494897 -
власник и директор Бобан Вељковић пословао од 1993-2010г.г, са делатношћу 4690-
Неспецијализована трговина на велико и има евидентирана два спора укупне вредности
1.738.414,19рсд у којима се јавља као тужени и - Влапо Трејд д.о.о Књажевац , Светозара
Марковића 7, мб.20200081, власник Весна Вељковић (јмбг.0506972759121), а директор (па
ликивдациони управник) Бобан Вељковић, пословао од 03.02.2006.г. до 14.07.2010.г, претежна
делатност 1812- Остало штампање, имају 7 евидентираних спорова укупне вредности
3.040.456,88рсд у којима се јавља као тужени.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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837.000,00
558.000,00

18.692.529,60
9.067.512,65

Укупно за Зајечарски округ 1.395.000,00

Укупно 28.562.547,25

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 31.07.2019. год.
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