Преглед одбијених захтева кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за младе предузетници и правна лица за 30. седницу Управног одбора од 19.08.2022. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Поморавски округ

1.

ПРИВРЕДНО
ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ
ПЕЛЕТА
ГОПЛАМ-ПЕЛ
ДОО ПАРАЋИН
(МБ: 21744425)

Параћин

Улагање у куповину линије за
производњу дрвеног пелета

Укупно за Поморавски округ

6.000.000,00

Пословни простор се налази у Параћину у месту Стрижа, Према достављеном уговору о закупу
3.900.000,00 од 15.05.2022.г., и листа непоркетности, закуп је предвиђен на породичној кући у улици
2.100.000,00 Стамбена број 14. Површина објекта је 240м2 а достављене фотографије су другачије од
фотографија теренске контроле.(ради се о потпуно другом објекту) .

6.000.000,00

3.900.000,00
2.100.000,00

Београд

2.

NENAD
ALEKSIĆ PR
PEKARA
ĐEVREK PLUS
BEOGRAD (MB:
66213234)

Ripanj

Ulaganje u kupovinu opreme za
pekarsku proizvodnju i
dostavnog vozila

Укупно за Београд

1.477.500,00

Теренском контролом је утврђено да је планирани пословни простор апсолутно неадекватан за
960.375,00 обављање регистроване делатности предузетника и неприпремљен за пријем нове
опреме.Претходном провером је утврђено да оснивач не поседује знања и вештине за пекарску
517.125,00 делатност као ни возачку дозволу како би управљао доставним возилом за које се траже
средства.

1.477.500,00

960.375,00
517.125,00

Моравички округ

3.

NIKOLA
TEPAVČEVIĆ PR
DELATNOST
FITNES
Mojsinje
KLUBOVA NT
FITNESS GYM
MOJSINJE (MB:
66559432)

Укупно за Моравички округ

Ulaganje u kupovinu nove
opreme za potrebe fitnes
treninga,rehabilitacije, korekcije,
rekreacije i masaže

5.960.000,00

5.960.000,00

Предметни пројекат је оцењен као високоризичан на основу следећег: - према извештају са
терена, пословни простор је у приземном делу пословне зграде, који је у претходном периоду
био кафић, те је у тренутку посете и тај инвентар присутан као велики шанк, столови, столице. С
обзиром на велики број справа и опреме која је планирана да се купи, као и површину
слободног простора од 63м2 предузетник планира реновирање простора, односно проширење на
3.874.000,00 терасу која излази на магистрални пут. Како ови радови представљају спољно нарушавање
објекта, овакав подухват је немогуће реализовати без издавање одговарајућих дозвола
2.086.000,00 надлежних органа, што нигде није документовано- постојећи пословни простор је недовољне
површине за реализацију ове инвестиције, без проширења - према овереном уговору о закупу
од 31.05.2022.г. у члану 7. став 4 стоји - "закупац није овлашћен да у пословном простору без
сагласности закуподавца врши било какве суштинске преправке или измене" , те како ови
радови нису предвиђени овим уговором, планиране радове ни по овом основу није могуће
реализовати На основу изнетог предметни захтев се одбија као неприхватљив и високоризичан.
3.874.000,00
2.086.000,00

Расински округ
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4.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Ђорђе
Вићентијевић ПР
Производња
сервисирање и
уградња
Varvarin
столарије
Вићентијевић 001
Варварин (MB:
66261948)

Укупно за Расински округ
Укупно

Намена улагања

Nabavka mašina za proizvodnju
ALU i PVC stolarije

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

1.800.000,00

990.000,00 Према подацима добијеним из Министарства Привреде, подносилац захтева има доспеле а не
810.000,00 измирене Пореске обавезе што није у складу са Програмом.

1.800.000,00

990.000,00
810.000,00

15.237.500,00

9.724.375,00
5.513.125,00

У Београду, 19.08.2022. год.
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