Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2020. години - предузетници и правна лица за 4. седницу Управног одбора од 25.12.2020. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Јабланички округ

1.

АЛЕКСАНДАР
МИЉКОВИЋ ПР
АУТОПЕРИОНИЦА Бојник
БРИЛЛИАНТ
WАСХ БОЈНИК
(МБ: 65823853)

Улагање у набавку опреме за
аутоперионицу

Укупно за Јабланички округ

2.345.808,00

2.345.808,00

Циљ пројекта је набавка Машине за прање возила , марке ЕХРЛЕ, која је произведена 2017
године и набавка и уградња бехатон плоча на подлози будеће аутоперионице. За набавку
опреме достављена је понуда добављача Ауто Сервис Мотоо п.р Лазаревац (мб.65683636) која
је основана јануара месеца 2020 године и регистрована је за 4520 – Одржавање и поправку
1.407.485,00 моторних возила. Обзиром да се ради о половној опреми, контактирали смо оснивача радње ,
938.323,00 мејлом и телефоном и тражили допуну усклађену по садржају потребне документације , а која
се односи на половну опрему.  Оснивач радње Александар Миљковић обавестио нас је
дописом 03.12.2020.године да добављач Ауто Сервис Мотоо није у могућности да достави
допунску докуметацију коју би приложио уз профактуру ( начин стицања опреме, доказ да је
исплаћена у целости, одлуку да жели да је отуђи, картицу основих средстава итд..).
1.407.485,00
938.323,00

Топлички округ

2.

СТЕФАН
ВЕЉОВИЋ ПР
ПРЕРАДА И
КОНЗЕРВИСАЊЕ Suvaja
ВОЋА И ПОВРЋА
NATURAL FOOD
ORGANIC СУВАЈА
(MB: 65422042)

Nabavka opreme za preradu
organskog voća

Укупно за Топлички округ

5.530.123,50

5.530.123,50

Након обраде предмета у надлежном сектору констатовано је следеће:  - Стефан Вељовић,
оснивач радње Natural Food Organic истовремено и пословођа предузетничке радње Сузана
Вељовић п.р SZR i Konsalting Natural Food Суваја ( од августа 2018.г.) и директор, задругар и
заступник огранка Пољопривредне задруге Miss Plum Брус.  Уредба о утврђивању Програма
3.318.074,10 подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у
2.212.049,40 2020 години, садржи услове које корисник средстава Програма мора да испуни и међу њима је
следећи: "Оснивач/оснивачи и/или одговорно лице није директор/заступник , члан оснивач или
члан органа управљања другог привредног субјекта или заступник огранка другог привредног
субјекта". Из напред навденог, а након обраде у надлежном сектору, сектор Кредита сагласан
је са одбијањем предметног захтева.
3.318.074,10
2.212.049,40

Нишавски округ

3.

LIDER ALU&PVC
DOO ALEKSINAC
(MB: 21596817)

Aleksinac

Укупно за Нишавски округ

Nabavka mašina i opreme za
pokretanje proizvodnje alu i pvc
vrata i prozora

5.743.000,00

5.743.000,00

- Законски заступник и директор друштва ЛЕАДЕР АЛУ&ПВЦ - Павић Александар (налази се
и на депо картону друштва) истовремено је оснивач и власник предузетничке радње АБЦ
3.445.800,00 ХЕМИЈА (мб.65215098), основана 2018 године, регистрована за Трговину на мало
козметичким и тоалетним производима, активног статуса. У Програму за старт уп за 2020
2.297.200,00 годину , јасно је наведено да оснивач/оснивачи и/или одгворно лице није директор/заступник,
члан оснивач или члан органа управљања другог привредног субјекта или заступник огранка
другог привредног субјекта.
3.445.800,00
2.297.200,00

Шумадијски округ
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Р.Бр.

4.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Društvo za
proizvodnju trgovinu
i usluge DON MILK
Kragujevac
DOO
KRAGUJEVAC
(MB: 21555410)

Укупно за Шумадијски округ
Укупно

Намена улагања

Kupovina opreme za obavljanje
delatnosti

Предрачунска
вредност

6.000.000,00

6.000.000,00
19.618.931,50

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Корисник је почетник у пословању, који се налази се у иностранству (Италија) и због његовог
одсуства није комплетирана документација; документација о производном простору је
некомплетна и међусобно неусклађена; уместо корисника са Фондом је у контакту Марија
4.200.000,00 Драмићанин, лице повезано са више привредних субјеката са тешкоћама у пословању и једном
1.800.000,00 фирмом са којом је Фонд раскинуо уговор, при чему се ради о привредним субјектима чија
делатност је везана за делатност којом корисник планира да се бави, чије пословање је везано
за локацију на којој корисник планира да организује производњу као и за пословни простор
који је предмет хипотеке у овом захтеву.
4.200.000,00
1.800.000,00
12.371.359,10
7.247.572,40

У Београду, 29.12.2020. год.
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