Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2018. години - предузетници за 21. седницу Управног Одбора од 31.07.2018. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Колубарски округ

1.

Јелена
Радивојевић пр.
производња
колача и
угоститељска
радња Pancakes
house 1 (МБ:
64515985)

Ваљево

Улагање у набавку опреме:
конверктомат, мешалица за
тесто, caffe апарат (захтев:
2018/135/0)

Укупно за Колубарски округ

1.348.720,00

944.104,00 На предлог службе Ризика предлаже се одбијање кредитног захтева јер се по Програму
подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у
404.616,00 2018. години, делатност угоститељства не може финансирати.

1.348.720,00

944.104,00
404.616,00

Подунавски округ

2.

3.

4.

Goran Milanović
pr. radnja za
preradu drveta
"Milanović GLB"
(MB: 64932705)
Nenad Miljković
pr. radnja za
preradu drveta
"Miljković STS"
(MB: 64937812)
Bojan Miljković
pr. radnja za
obradu drveta
"Bojan SL" (MB:
64918923)

Smederevska
PalankaGolobok

Ulaganje u nabavku linije za
rezanje i obradu drveta (zahtev:
2018/242/0)

1.715.982,31

999.950,00 Као основно средство обезбеђења понуђена је ручна залога на будућој опреми за коју није
издата профактура од добављача овлашћеног за трговину новим и ремонтованим машина за
428.550,00 обраду дрвета, па се предложени добављач и обезбеђење сматрају неадекватним.

Staro Selo

Ulaganje u nabavku linije za seču
i obradu drveta (zahtev:
2018/246/0)

1.718.818,65

шифра делатности 1610 (Резање и обрада дрвета); као основно средство обезбеђења понуђена је
999.600,00 ручна залога на будућој опреми за коју није издата профактура од добављача овлашћеног за
428.400,00 трговину новим и ремонтованим машина за обраду дрвета,него се ради о предузећу из
иностранства који се бави одржавањем зграда,кречењем и фарбањем

Selevac

Ulaganje u nabavku linije za seču
i obradu drveta u cilju
prozvodnje ogrevnog drveta
(zahtev: 2018/253/0)

1.700.382,47

шифра делатности 1610 (Резање и обрада дрвета); као основно средство обезбеђења понуђена је
999.600,00 ручна залога на будућој опреми за коју није издата профактура од добављача овлашћеног за
428.400,00 трговину новим и ремонтованим машина за обраду дрвета,него се ради о предузећу из
иностранства који се бави одржавањем зграда,кречењем и фарбањем

Укупно за Подунавски округ

5.135.183,43

2.999.150,00
1.285.350,00

5.940.000,00

Шифра делатности 4322 ( Постављање водоводних, канализацијских, грејних и климатизационих
4.158.000,00 система); средства за старт уп кредите према програму подстицања развоја предузетништва кроз
1.782.000,00 финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години не могу се користити за радове
на припреми терена у грађевинарству.

5.940.000,00

4.158.000,00
1.782.000,00

Рашки округ

5.

Dragan Šekularac
pr. iskop kanala za
instalacione
Kraljevo
radove "Kop 121"
(MB: 64647628)

Укупно за Рашки округ

Ulaganje u nabavku opreme:
mini bager guseničar (zahtev:
2018/260/0)
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Укупно

Намена улагања

Предрачунска
вредност
12.423.903,43

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

8.101.254,00
3.471.966,00

У Београду, 01.08.2018. год.
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