
959.000,00
411.000,00

696.070,32
298.315,85

1.655.070,32
709.315,85

937.708,80
401.875,20

937.708,80
401.875,20

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2020. години - предузетници и правна лица за 78. седницу Управног одбора од 22.09.2020. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.

МИЛИЦА
ЂУРИЧИЋ ПР
КОЗМЕТИЧКИ
САЛОН МИМА
БЕАУТY АРТ
БЕОГРАД (МБ:
65635950)

Београд-Борча Улагање у набавку опреме за
козметички салон 1.370.000,00 Висок ризик пројекта због неприхватљивог добављача и неупућеност оснивача у пројекат.

2.

Петар Стојановић
Пр Производња
металних
конструкција
Ике-Челик Винча
(MB: 65506700)

Vinča
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju metalnih
konstruckija

994.386,17

Предузетник је основан 30.07.2019.г., а био је у блокади од 03.12.2019.г. до 22.04.2020.г. (141
дан у континуитету). Предузетник има повезано лице ( МБ 20403268), а основ повезаности је
оснивач друштва са 100% удела у друштву. Друштво је основано 2008.г. на истој адреси на
којој је регистрован предузетник. Друшто је у ликвидацији због блокаде која траје од
04.03.2019.г. (539 дана у континуитету).

Укупно за Београд 2.364.386,17

Нишавски округ

3.

IVICA KRSTIĆ
PR RADNJA ZA
ODRŽAVANJE I
OPRAVKU
MOTORNIH
VOZILA AC
KRSTIC NIŠ
(MB: 65621851)

Niš Kupovina opreme za Auto Servis 1.339.584,00

Оснивач радње Ивица Крстић, је у протеклом периоду био оснивач још две предузетничке
радње које су брисане из регистра И то: - “Усед царс партс” , мб.63960578 – обрисана
2015године и - “Лам Елецтрониц” , мб.62825057 – обрисана 2013године. Програмом је јасно
предвиђено да за средства могу да конкуришу клијенти који су предходно били оснивачи и
власници највише једног привредног субјекта.

Укупно за Нишавски округ 1.339.584,00

Рашки округ
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679.680,00
453.120,00

679.680,00
453.120,00

3.272.459,12
1.564.311,05

4.
ZRNO 2018 DOO
RAŠKA (MB:
21389579)

Raška Kupovina nove proizvodne
opreme 1.132.800,00

Закуподавац пословног простора Радосав Глукчевић је био: - директор и власник 50% удела
доо-а ЖИТКО ДОО РАШКА, Рвати бб, мб 17585215, основаног у септембру 2004.г., претежна
делатност 1071 - Производња хлеба, свежег пецива и колача; ЖИТКО ДОО РАШКА има рачуне
блокиране дуже од 5 година а износ блокаде на дан 13.08.2020.г. је 64.094.013,65рсд; микро
правно лице; просечан број запослених од 2016.г. је 0; пословни приходи такође; корисник је
дугорочног кредита Фонда одобреног у 2010.г. у износу од 25 милиона рсд за намену Набавка
опреме ради проширења делатности - производња пластичне амбалаже; уговор о кредиту има
статус раскинут; последње доспеће је било 30.09.2017.г. а последња уплата је од 21.05.2014.г.;
од доспелих 32.256.030,64рсд је плаћено 7.463.870,98рсд тј. 23,14%; неизмирен дуг према
Фонду износи 24.792.159,66рсд а без затезне камате 16.727.856,09рсд;   - директор и 100%
власник доо-а ЛАКИ МЛИН, Беоци, Рашка, мб 20384930, основаног у фебруару 2008.г.,
претежна делатност 1061 - Производња млинских производа; има рачуне блокиране дуже од 5
година са износом блокаде на дан 13.08.2020.г. од 34.522.524,24рсд; микро правно лице;
просечан број запослених од 2016.г. је 0 као и пословни приходи;   - директор привредног
друштва ЖИТКО 2005 ДОО БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА) мб 21021164, који је основан у јуну
2014.г., у време последње уплате Фонду од стране ЖИТКО ДОО РАШКА; у време оснивања
ЖИТКО 2005 ДОО је имао седиште Рвати бб Рашка а власница је била Тијана Глукчевић;
делатност је иста од оснивања 1071 - Производња хлеба, свежег пецива и колача; у новембру
2015.г. је као директор уместо Радосева Глукчевића регистрована власница Тијана Глукчевић;
блокада рачуна која још увек траје и на дан 13.08.2020.г. износи 3.930.850,49рсд; након тога
више не објављује финансијске извештаје (нити изјаве о нективности); од јуна 2016.г. је седиште
у Београду, Јасенова 11 а власник и директор је Ненад Станимиров, власник више око 400
пропалих фирми (фиктивни откуп пропалих привредних субјеката);  - власник САМОСТАЛНА
ЗАНАТСКА ТРГОВИНСКО АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА ЖИТКО РАДОСАВ ГЛУКЧЕВИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК РВАТИ, мб 54374755, претежна делатност 1071 - Производња хлеба, свежег
пецива и колача; основана у фебруару 2005.г. и угашена у септембру 2016.г. због блокаде
рачуна дуже од 2 године;   - на истој локацији, Рвати бб, Рашка је регистрован огранак имао
Житомлек доо Београд мб 21132942; основан у септембру 2015.г. на адреси Рвати бб Рашка за
делатност 1051 - Прерада млека, директор и власник Раде Глукчевић; огранак Житомлек пекара
Рвати за делатност 1071 - Производња хлеба, свежег пецива и колача је регистрован у новембру
2016.г.; у јуну 2018.г. је регистрована адреса у Београду, Јасенова 11 и као власник и директор
Ненад Станимиров, власник више око 400 пропалих фирми (фиктивни откуп пропалих
привредних субјеката). Обим пословања и број запослених постигнут неосредно након
оснивања, закуп пословног простора у ком се дужи низ година обавља предметна делатност,
опрема купљена од доо-а Житомлек као и чињеница да су 2 члана породице Глукчевић (Раде и
Тијана) и Звездана Турншек (власница до 08.2015., директорка до 07.2014. доо-а ЛАКИ МЛИН)
запослени у доо-у Зрно 2018, говоре о томе да је Зрно 2018 доо основан како би се наставило
обављање делатности раније организоване у напред наведеним привредним субјектима
Глукчевића који сви имају блокиране рачуне.  

Укупно за Рашки округ 1.132.800,00

Укупно 4.836.770,17

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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У Београду, 24.09.2020. год.
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