
Преглед одбијених захтева кредита по Програму финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и
обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 - предузетници и

правна лица за 58. седницу Управног одбора од 30.04.2020. год.

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Тражени кредит Разлог одбијања

Београд

1.
ФАРМЕР-РУС друштво са ограниченом
одговорношћу Београд-Палилула (МБ:
20960582)

Београд

Улагање у набавку сировина и
репроматеријала и плаћање
обавеза према добављачима
(захтев: 2020/264/0)

40.000.000,00 Провером је утврђено да је повезано лице, привредно друштво ЛТС доо Ловћенац - у стечају
Фонду остало дужно више од 200 мил рсд.

2.

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU MORIS
RENT A CAR DOO BEOGRAD (MB:
17515896)

Surčin
Ulaganje u održavanje tekuće
likvidnosti i obrtna sredstva
(zahtev: 2020/301/0)

4.000.000,00

Пивредно друштво је у 2018.години пословало уз пословни губитак и нето губитак, чиме не
испуњава услов из Програма , којим је омогућено аплицирање за кредит оним привредним
друштвима која су у једној од година остварила негативан укупан резултат ( нето губитак),
али у истој години су имали евидентиран пословни добитак, што са овим друштвом није
случај.

3.
DRUŠTVO ZA TRGOVINU TRANSPORT
I USLUGE MIZONI JUNIOR DOO
BEOGRAD-ČUKARICA (MB: 21354040)

Beograd Nabavka robe, nabavka teretnog
vozila (zahtev: 2020/340/0) 1.900.000,00 Клијент планира набавку теретног возила - комбија из средстава кредита, што није у складу

са Програмом

4. Vukojević ekonomija doo Beograd (MB:
17086782) Beograd

Nabavka usluga, isplata
dobavljača, zarade, stipendije,
zakupnine (zahtev: 2020/454/0)

1.000.000,00 Друштво је према редовном финансијском извештају за 2019.г. остварило пословни и нето
губитак, што није у складу са условима из Програма.

5. Privredno društvo EKOTIRE d.o.o.
Beograd-Zemun (MB: 21031305) Zemun

Održavanje tekuće likvidnosti i
obrtna sredstva (zahtev:
2020/456/0)

10.000.000,00 Документација за предевиђени инструмент обезбеђења - јемство правног лица није
достављена.

6.

PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU PROMET
ROBA I USLUGA NEOL GRADNJA
DRUŠVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU, LAZAREVAC (MB:
06305377)

Lazarevac

Za isplatu dobavljačima, za
plaćanje obaveza prema državi,
za zarade radnika i za zakupninu
(zahtev: 2020/500/0)

5.000.000,00 привредни субјекта бележи ПОСЛОВНИ и НЕТО ГУБИТАК У 2019.години;  ОДБИЈЕН ПО
ЗАХТЕВУ 305/20

Укупно за Београд 61.900.000,00

Јабланички округ

7.

Privredno društvo za projektovanje
izvođenje građevinskih radova i konsalting
NEPLAM PLUS d.o.o. Leskovac (MB:
21071919)

Leskovac

Za isplaćivanje zarade i
zakupnine, za plaćanje obaveza
prema državi (zahtev:
2020/436/0)

300.000,00
Имуајући у виду да је по Програму минимални износ кредита за једног корисника кредита са
повезаним лицима, за привредна друштва, 1.000.000,00РСД, а да је тражени износ кредита
овог клијента 300.000,00РСД, предлажемо одбијање предметног захтева.

Укупно за Јабланички округ 300.000,00

Јужно-бачки округ
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8. A.R.I.A. SECURITY CONSULTING
D.O.O. NOVI SAD (MB: 21406228) Novi Sad

Plaćanje obaveza prema državi,
za zarade, zakupnine, nabavku
goriva i za održavanje racio
likvidnosti (zahtev: 2020/435/0)

1.000.000,00
Како друштво има објављене финансијске извештаје за само једну годину (2018.г.), и у тој
години бележи пословни и нето губитак, као и ниске пословне приходе (73 хиљ. РСД),
предлаже се одбијање кредитног захтева.

Укупно за Јужно-бачки округ 1.000.000,00

Пчињски округ

9. NAMEŠTAJ MLADENOVIĆ DOO
VRANJE (MB: 20829931) Vranje

Održavanje tekuće likvidnosti i
obrtna sredstva (zahtev:
2020/400/0)

10.000.000,00
Као средство обезбеђења уредног враћања кредита понуђено је јемство повезаног правног
лица које је неприхватљиво за тражени износ кредита јер према последњим званичним
објављеним финансијским извештајима за 2019.г. нема приходе и нема запослене раднике.

Укупно за Пчињски округ 10.000.000,00

Поморавски округ

10. DAFNI REISEN DOO JAGODINA (MB:
20919574) Jagodina Održavanje tekuće likvidnosti

(zahtev: 2020/343/0) 10.000.000,00
Неадекватна намена улагања. У Условима коришћења кредита је наведено да се средства за
текућу ликвидност не могу користити за рефинансирање кредита код пословних банака, а
наведно је у захтеву да је сврха улагања : исплата већ постојећих рата за кредите.

Укупно за Поморавски округ 10.000.000,00

Северно-банатски округ

11. NINKOV DOO BAŠAID (MB: 20492724) Bašaid

Ulaganje u nabavku sirovina,
goriva, izmirenje obaveza prema
dobavljačima, plaćanje poreza
(zahtev: 2020/318/0)

40.000.000,00 Некомплетна документација-није достављена документација за хипотеку која је наведена у
захтеву за кредит.

Укупно за Северно-банатски округ 40.000.000,00

Западно-бачки округ

12. "ROSANDIĆ" DOO (MB: 08502617) Crvenka

Za obrtna sredstva (plate,
plaćanje računa dobavljačima,
potrošni materijal) (zahtev:
2020/375/0)

1.000.000,00
Предлаже се одбијање кредитног захтева, јер је привредно друштво у оба посматрана
периода остварило пословни губитак, док је нето губитак остварен у 2018.г., што није у
складу са условима из Програма.

Укупно за Западно-бачки округ 1.000.000,00

Златиборски округ

13. *LAVA-COMMERCE* DOO POŽEGA
(MB: 06460488) Požega Održavanje tekuće likvidnosti

(zahtev: 2020/569/0) 10.000.000,00
Узајамно јемство повезаних правних лица није у складу са критеријумима Програма.
Повезано лице "Лава системи" доо је конкурисало по истом Програму са јемством
подносиоца захтева као инструментом обезбеђења и дат је предлог за одобрење .

Укупно за Златиборски округ 10.000.000,00

Београд

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Тражени кредит Разлог одбијања
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14.
RADE UROŠEVIĆ PREDUZETNIK
UGOSTITELJSKA RADNJA BARISTA
11550 LAZAREVAC (MB: 65215446)

Beograd

Za nabavku obrtnih sredstava,
izmirenje postojećih obaveza
prema dobavljačima, izmirenje
poreskih obaveza (zahtev:
2020/509/0)

950.000,00

Клијент не испуњава услове из Програма за доделу средстава имајући у виду да је у
претходних годину дана према подацима НБС имао блокаду рачуна дужу од 30 дана.
Блокаде су трајале у периоду од: 07.06.2019. до 12.06.2019. у трајању од 5 дана 16.12.2019.
до 04.02.2020.године у трајању од 50 дана12.02.2020. до 24.02.2020.године у тграјању од 12
дана Укупне блокаде рачуна у претходних годину дана трајале су 67 дана од тога непрекидно
50 дана што није у складу са условима наведеним у Програму. Имајући у виду наведено,
предлаже се одбијање предметног захтева. 

Укупно за Београд 950.000,00

Борски округ

15.

SAMOSTALNA ZANATSKO
TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA
RADNJA NA VELIKO I MALO
ELEKTROTREND I TREND KAFE
ZVONKO MILOSAVLJEVIĆ PR BOR
(MB: 52341086)

Bor Isplata dobavljačima i obaveze
državi (zahtev: 2020/442/0) 1.400.000,00 Према јавно објављаним исправним финансијским извештајима за 2018.г., подносилац

захтева је оставрио пословни И нето губитак, што није у складу са Програмом

Укупно за Борски округ 1.400.000,00

Јабланички округ

16.

MILOŠ STEVANOVIĆ PR AGENCIJA ZA
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I
KONSALTING VIP KONSULT
LESKOVAC (MB: 64217755)

Leskovac
Održavanje tekuće likvidnosti i
obrtna sredstva (zahtev:
2020/322/0)

1.980.000,00

Клијент не испуњава услове по Програму у погледу услова, критеријума и инструмената
обезбеђења, имајући у виду да према евиденцији Централног регистра обавезног социјалног
осигурања о броју запослених на одређено и неодређено време, привредни субјекат нема
запослене ни на дан 15.03.2020.г. ни на дан подношења захтева. Такође, нема ни оснивача
пријављеног на социјално осигурање као обвезника по основу самосталног обављања
делатности.

Укупно за Јабланички округ 1.980.000,00

Мачвански округ

17.
AGENCIJA ZA KONSALTING GAMA
DRAGAN PRODANOVIĆ PREDUZETNIK
MIŠAR (MB: 61951792)

Mišar
Održavanje tekuće likvidnosti i
obrtna sredstva (zahtev:
2020/283/0)

450.000,00
Према ЦРОСО евиденцији привредни субјекат нема запослене ни на дан 15.03.2020.г. ни на
дан подношења захтева. Такође , нема ни оснивача пријављеног на социјално осигурање као
обвезника по основу самосталног обављања делатности.

Укупно за Мачвански округ 450.000,00

Расински округ

18.

SANJA CVETKOVIĆ PR TRGOVINA
MESOM I MESNIM PRERAĐEVINAMA
BUTIK MESA CVETKOVIĆ
ALEKSANDROVAC (MB: 64288334)

Pleš

Nabavka hrane za ribu, nabavka
mlađi ribe, nabavka ostalih
sirovina, nabavka žive i
smrznute ribe, plaćanje obaveza
državi (zahtev: 2020/342/0)

8.000.000,00

Предлаже се одбијање кредитног захтева имајући у виду брисана и активна повезана лица са
тешкоћама у пословању (дуге блокаде рачуна, неизмирене пореске обавезе, неизмирен дуг
према Фонду) што је нарочито битно имајући у виду да се сва повезана лица баве или су се
бавила истим делатностима као радња подносилац захтева, на истим адресама.

Укупно за Расински округ 8.000.000,00

Сремски-округ

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Тражени кредит Разлог одбијања
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19.

JAGODINKA SAVIĆ PR, AGENCIJA ZA
RAČUNOVODSTVENE I
KNJIGOVODSTVENE USLUGE AMOS
STARA PAZOVA (MB: 61333126)

Stara Pazova Ulaganje u obrtna sredstva
(zahtev: 2020/369/0) 400.000,00

Предлаже се за одбијање захтева за кредит, јер према подацима ЦРОСО евиденције (подаци
на дан 31.12.2018.г., 31.12.2019.г., 15.03.2020.г. и 25.04.2020.г.), предузетник не запошљава
ни једног радника, нити је сам запослен, што је у супротности са условима из Програма.

Укупно за Сремски-округ 400.000,00

Шумадијски округ

20.
NEMANJA POPADIĆ PR
UGOSTITELJSKA RADNJA INSOMNIA
034 KRAGUJEVAC (MB: 64393618)

Kragujevac

Ulaganje u nabavku opreme,
zarade radnika, isplatu
dobavljačima, plaćanje obaveza
prema državi, zakup lokala
(zahtev: 2020/471/0)

1.000.000,00
Предлаже се одбијање захтева за кредит, јер је намена улагања набавка опреме и улагање у
ликвидност, што није у складу са условима из Програма. Није могуће одобрити мањи износ,
тј. само износ за ликвидност, јер не постоји конструкција финансирања у захтеву.

Укупно за Шумадијски округ 1.000.000,00

Топлички округ

21.
MARINA STOJANOVIĆ PR RADNJA ZA
PRIPREMU GRADILIŠTA LS KOP
KURŠUMLIJA (MB: 64750135)

Kuršumlija Ulaganje u obrtna sredstva
(zahtev: 2020/370/0) 1.000.000,00

С обзиром на то да Предузетница нигде не наводи да има застој или проблем у пословању
који су настали као последица проглашења ванредног стања и нема обавезе према
добављачима и запосленим радницима, већ намерава да средстава користи за кредитирање
извођења радова, што је у супротности са Програмом , предметни захтев не може бити
позитивно оцењен.       

Укупно за Топлички округ 1.000.000,00

Укупно 149.380.000,00

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Тражени кредит Разлог одбијања

У Београду, 05.05.2020. год.
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