Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2018. години - предузетници и правна лица за 32. седницу Управног Одбора од 30.01.2019. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

2.

НЕМАЊА
ЛОВРИЋ ПР
РАДЊА ЗА
УСЛУГЕ
ПАКОВАЊА
ADITIONAL
SERVE (МБ:
65223520)
Milena Nikolić pr
radnja za usluge
keteringa
Lipovačka šuma
(MB: 65087294)

Београд

Улагање у набавку опреме:
машине за паковање и
доставно возило (захтев:
2018/773/0)

Barajevo

Ulaganje u nabavku opreme za
pripremu hrane-ketering (zahtev:
2018/800/0)

Укупно за Београд

3.000.000,00

2.100.000,00 Према наводима у Пословном плану И према Решењу АПР-а, наведена делатност (8292 –
Услуге паковања) је услужна, тј. нема производни карактер, што није у складу са Програмом за
900.000,00 развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању за 2018.годину.

6.000.000,00

Обрадом захтева се дошло до сазнања да би се улагање извршило у објекат повезаног лица које
4.200.000,00 се бави сличном врстом делатности као и подносилац захтева, а код којег је предузетничка
1.800.000,00 радња (подносилац захтева) у закупу. Због наведеног се наведено улагање сматра
неадекватним.

9.000.000,00

6.300.000,00
2.700.000,00

2.651.571,00

1.856.099,70 Обрадом кредитног захтева, стручне службе Фонда су утврдиле да је предузетничка радња у
блокади која траје од 31.12.2018.године, у износу од 15.121,36 рсд, па је у складу с тим и оцена
795.471,30 ризика клијента оцењена као негативна.

2.651.571,00

1.856.099,70
795.471,30

Јужно-банатски округ

3.

Dragan Milenović
pr. vulkanizrerska
radnja i perionica Banatski
"Vulkanizer
Brestovac
Milenović" (MB:
65108119)

Ulaganje u nabavku opreme za
vulkanizersku radnju i terenskog
vozila *Fiat Scudo* (zahtev:
2018/704/0)

Укупно за Јужно-банатски округ
Нишавски округ

4.

Dragoslav
Veljković pr.
Proizvodnja
metalnih
konstrukcija i
delova
konstrukcija
"Kupinaklik" Niš
(MB: 64985485)

Niš

Укупно за Нишавски округ

Kupovina raznih vrsta mašina i
alata neophodnih za
kompletiranje proizvodnje
metalnih konstrukcija kao i
delova konstrukcija (zahtev:
2018/780/0)

1.360.053,97

952.037,78 Предузетничка радња има два повезана лица "Термо Градња Вељковић" д.о.о из Ниша и "Термо
Цомпанy Вељковић" д.о.о такође из Ниша. Повезана лица су у континуираној блокади од 1097
408.016,19 дана за износе од 250.154,96рсд и 3.739.228,87рсд.

1.360.053,97

952.037,78
408.016,19
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Подунавски округ

5.

BOJAN
MILJKOVIĆ PR
RADNJA ZA
OBRADU
Selevac
DRVETA BOJAN
SL SELEVAC
(MB: 64918923)

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju pogrebne opreme
od drveta (zahtev: 2018/732/0)

Укупно за Подунавски округ

1.412.930,00

Оцена ризика клијента не задовољава, јер је лице овлашћено за заступање оснивач
989.051,00 предузетничке радње која је у блокади 485 дана за износ од 89.714,75 рсд, што није у складу са
423.879,00 Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању за
2018.годину.

1.412.930,00

989.051,00
423.879,00

Сремски-округ

6.

Vladimir
Jovanović pr.
specijalizovane
dizajnerske
delatnosti
*Highland design
studio* (MB:
64483307)

Grgurevci

Ulaganje u dogradnju poslovnog
prostora (zahtev: 2018/749/0)

Укупно за Сремски-округ

3.216.909,00

Из кредита Фонда и бесповратним средствима планира се доградња приземља викенд куће у
1.652.000,00 зони националног парка Фрушка Гора. Програмом подстицања развоја предузетништва кроз
708.000,00 финансијску подршку за почетнике у пословању за 2018. годину предвиђена је доградња/
реконструкција/ адаптација/ санација пословног или производног простора.

3.216.909,00

1.652.000,00
708.000,00

6.000.000,00

4.200.000,00 Добављач и јемац су повезана лица.Добављач блокиран по основу принудне наплате у периоду
1.800.000,00 обраде захтева.

6.000.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

Београд
7.

*Hana S Home*
d.o.o. Ljubovija
(MB: 21427608)

Beograd

Ulaganje u nabavku opreme za
održavanje temperature
prostora, postrojenje za lakiranje
(zahtev: 2018/752/0)

Укупно за Београд
Јужно-бачки округ

8.

Preduzeće za
proizvodnju
promet i usluge
*Re Mix Alex*
d.o.o. (MB:
21410322)

Bačka Palanka

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju peleta (zahtev:
2018/720/0)

1.423.500,00

9.

"Pasaran" d.o.o.
(MB: 21384658)

Bečej

Ulaganje u nabavku opreme: alati
za livenje čamaca (zahtev:
2018/878/0)

3.600.000,00

2.520.000,00
Понуђена средства обезбеђења враћања кредита нису одговарајућа.
1.080.000,00

5.023.500,00

3.516.450,00
1.507.050,00

Укупно за Јужно-бачки округ

Статусна промена оснивача привредног субјекта је обављена након објављивања Јавног позива,
996.450,00
што није у складу са Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску
427.050,00 подршку за почетнике у пословању за 2018. годину.
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Општина и
место улагања
Јужно-банатски округ

Р.Бр.

Инвеститор

*Gril haus
10. catering NO 51
Pančevo
2018* d.o.o. (MB:
21421987)

Намена улагања

Ulaganje u nabavku opreme za
ketering (zahtev: 2018/758/0)

Укупно за Јужно-банатски округ

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

1.410.000,00

Средства по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
987.000,00 почетнике у пословању у 2018. години се не могу користити за финансирање делатности
423.000,00 угоститељских објеката.

1.410.000,00

987.000,00
423.000,00

Мачвански округ

"Keiko" d.o.o.
11. (MB: 21427080)

Banja Koviljača

Ulaganje u nabavku opreme:
šteperica, *overlock* sa četiri
konca, iberdek sa pet konca za
porub, bansek za fino krojenje,
kružni nož za krojenje, ručna
presa za drikere (zahtev:
2018/743/0)

Укупно за Мачвански округ

594.186,00

415.930,20
Допуна документације није достављена у траженом року.
178.255,80

594.186,00

415.930,20
178.255,80

Расински округ
"Deko-tek" d.o.o.
12. (MB: 21428540)

Kruševac

Ulaganje u nabavku oprememašine za proizvodnju fasadnih
lajsni (zahtev: 2018/810/0)

Укупно за Расински округ

1.416.000,00

1.416.000,00

Оснивач привредног друштва "Деко -тек" доо била је оснивач 2 предузетничке радње . Радње
чији је Милојевић Драгана била оснивач су следеће :  1. Агенција "Тачка", МБ - 56620702,
991.200,00
основана 2004 године, брисана 2011.године. Агенција је била регистрована за делатност
424.800,00 посредовања у продаји хране, пића и дувана.  2 Агенција за књиговодствене услуге "Тачка +",
основана 2011.године , а брисана 2015.године.
991.200,00
424.800,00

Рашки округ
*RTD Spice*
13. d.o.o. (MB:
21422274)

Kraljevo

Укупно за Рашки округ
Укупно

Ulaganje u nabavku opreme :
automatska linija za mlevenje,
mešenje i pakovanje začina
(zahtev: 2018/744/0)

6.000.000,00

6.000.000,00
38.085.149,97

Пројектом је планирано да се опрема која је предмет улагања смести у пословни простор у
4.200.000,00 власништву правног лица који се бави истом делатношћу, а које је у 2018. години било у
1.800.000,00 блокади 127 дана у износу РСД 95.275.687,44.Уједно оснивач наведеног правног лица је и
хипотекарни дужник за старт уп кредит.
4.200.000,00
1.800.000,00
26.059.768,68
11.168.472,29

У Београду, 30.01.2019. год.
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