Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2018. години - предузетници за 16. седницу Управног Одбора од 11.05.2018. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

Срећко Лазић пр.
извођачка
Стублине
уметност Sl event
(МБ: 64926977)

Улагање у набавку опреме за
озвучење музичких
манифестација (захтев:
2018/104/0)

Укупно за Београд

2.028.002,28

2.028.002,28

Предузетничка радња „Срећко Лазић ПР СЛ Евент“, Стублине-Обреновац, поднела је захтев за
старт уп кредит Фонду за развој Републике Србије дана 12.04.2018. године. Из приложеног
Пословног плана се види да је циљ кредита набавка опреме за озвучење музичких
манифестација. Такође, у Пословном плану се наводи да ће предузетничка радња, опрему за
1.419.601,59 озвучење, која се набавља средствима Фонда и Министарства, давати на коришћење уз
608.400,69 надокнаду, приликом организовања културних манифестација, као И приликом организације
концерата, трибина И музичких манифестација, што се може сматрати изнајмљивањем опреме.
По Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2018. години, није предвиђен вид улагања у опрему која би се издавала трећим
лицима. 
1.419.601,59
608.400,69

Поморавски округ
Branka Ćelap pr.
radnja za
proizvodnju
drvene ambalaže,
rezanje i obradu
drveta "Ćelap
2018" (MB:
64919270)

2.900.000,00

одбијање: Анализом је утврђено да је повезано лице оснивача радње "Ћелап 2017", према
евиденцији Принудне наплате континуирано у блокади 434 дана за износ од РСД 234.895,94 од
2.030.000,00 стране Пореске управе. Узимајући у обзир мишљење службе Ризика да је овом чињеницом
870.000,00 доведено у питање планирано наменско коришћење средстава за улагање у ТОС у износу од
РСД 512.000,00 као и лоше пословне репутације повезаног лица Филијала предлаже одбијање
захтева.

Укупно за Поморавски округ

2.900.000,00

2.030.000,00
870.000,00

Укупно

4.928.002,28

3.449.601,59
1.478.400,69

2.

SvilajnacTroponje

Ulaganje u nabavku opreme:
brenta za rezanje trupaca,
oštrilica, poluautomatska
razmetačica, kratilica,
krajčarica, bansek (zahtev:
2018/85/0)

У Београду, 11.05.2018. год.
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