
4.130.000,00
1.770.000,00

4.130.000,00
1.770.000,00

700.000,00
300.000,00

700.000,00
300.000,00

815.360,00
349.440,00

815.360,00
349.440,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2022. години - предузетници и правна лица за 25. седницу Управног одбора од 20.04.2022. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Моравички округ

1.

Ивана Грбовић
ПР Производња
рубља и трговина
ГЛАМФАСХИОН
Мојсиње (МБ:
66431207)

Мојсиње

Улагање у куповину опреме за
производњу женског и
мушког рубља и вез
апликација

5.900.000,00 Висок ризик клијента и пројекта.

Укупно за Моравички округ 5.900.000,00

Нишавски округ

2.

Marko Stojanović
pr Ugostiteljska
radnja POD SAČ
Niš (MB:
66455858)

Niš
Kupovina nove opreme za
ugostiteljsku delatnost i
operativne troškove

1.000.000,00

У моменту подношења захтева, увидом у релевантни регистар, утврђено је да је оснивач и
власник предузетничке радње, Марко Стојановић, јмбг: 1706975730046, у исто време и један од
десет задругара Земљорадничке задруге СВАРЧЕ Доња Јошаница (мб:17530895). Како један од
услова за доделу бесповратних средстава по Програму, “да оснивач/оснивачи и /или одговорно
лице није директор/заступник, члан, оснивач или члан органа управљања другог привредног
субјекта или заступник огранка другог привредног субјекта нити је у руководству удружења
које има исту или сличну делатност као и подносилац захтева, које се налази се на истој адреси
као подносилац захтева и које остварује приходе на тржишту”, није испуњен, предметни захтев
се одбија.

Укупно за Нишавски округ 1.000.000,00

Расински округ

3.

*VLADAN
MATIĆ PR
PRERADA VOĆA
I POVRĆA FOOD
BROTHERS
KRUŠEVAC*
(MB: 66052478)

Kruševac

Ulaganje u nabavku opreme za
preradu voća i povrća. Minusna
komora 13m3 sa predkomorom
od 25m3

1.164.800,00

Имајући у виду да производни процес у производњи парадајз пиреа и кечапа захтева додатну
опрему чија набавка није предвиђена пројектом, а предузетник не наводи у пословном плану да
поседује опрему за прераду, као и да је Програмом дефинисано да је набавка
хладњача/расхладних панела дозвољена само уколико се исти постављају на земљишту/објекту
у власништву подносиоца захтева или у породичном власништву (родитељи, супруг/супруга,
рођени брат/сестра, деца), што овде није случај јер је објекат у закупу, предлаже се одбијање
кредитног захтева. Према достављеној документацији стиче се утисак да ће се предузетник
бавити трговином (што није у складу са Програмом), која је почетно и била претежна делатност
предузетника.

Укупно за Расински округ 1.164.800,00

Београд
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4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

9.845.360,00
4.219.440,00

4.

Društvo za
proizvodnju i
prodaju sladoleda
3 Paline II doo
Beograd (MB:
21744824)

Beograd
Ulaganje u kupovinu savremene
opreme za proizvodnju i prodaju
sladoleda

6.000.000,00
Захтев није у складу са програмом, јер оснивачи претходно могу бити оснивачи највише једног
привредног субјекта које је брисано из регистра пре објављивања јавног позива, што овде није
случај.

Укупно за Београд 6.000.000,00

Укупно 14.064.800,00

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 20.04.2022. год.
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