
3.233.396,90
2.155.597,93

3.233.396,90
2.155.597,93

980.000,00
420.000,00

980.000,00
420.000,00

2.284.603,00
1.523.069,00

2.284.603,00
1.523.069,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2019. години - предузетници и правна лица за 48. седницу Управног одбора од 17.12.2019. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Браничевски округ

1.

МИЛОШ
БРАУНОВИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ
НАМЕШТАЈА ПЕРА
ХЕРА ПЕТРОВАЦ
НА МЛАВИ (МБ:
65393948)

Петровац
Улагање у набавку опреме за
прозводњу канцеларијског
намештаја (захтев: 2019/595/0)

5.388.994,83
Теренску контролу није било могуће извршити на адреси клијента јер контакт телефон није у
функцији а у два наврата није одговорено на маил који је упућен од стране РРА "Браничево -
Подунавље", агенције ангажоване да изврши теренску контролу.

Укупно за Браничевски округ 5.388.994,83

Шумадијски округ

2.

Hristina Đurđević pr
ketering Hikica
Kragujevac (MB:
65471515)

Kragujevac
Ulaganje u nabavku opreme za
pripremu hrane za ketering
(zahtev: 2019/603/0)

1.400.000,00

Дана 04.12.2019.г. обављена је теренска контрола клијента пре одобрења средстава.
Фотографије теренске контроле су различите од фотографија које су приложене уз захтев за
кредит. У захтеву су фотографије продавнице, док је према фотографијама теренске контроле у
питању породична кућа. Сам простор, према Извештају, је тренутно магацин препун ствари
власника, и не испуњава основне санитарне услове за обављање регистроване делатности. При
том, у пословном плану није планирано улагање у адаптацију објекта и његово привођење
намени.

Укупно за Шумадијски округ 1.400.000,00

Златиборски округ

3.

Alma Veljagić pr
Radnja za
proizvodnju radne
odeće SANTEX
2019 Prijepolje (MB:
65311143)

Prijepolje

Ulaganje u nabavku opreme i
adaptacija stambenog objekta u
poslovni prostor (zahtev:
2019/594/0)

3.807.672,00

Као средство обезбеђења понуђено је јемство привредног друштва “Даутовић” из Бродарева,
мб.20779306. Након обраде ЈЕМЦА у надлежној служби Фонда, предложено средство
обезбеђења није прихватљиво. Законски заступник јемца, био је власник предузетничке радње
"МММ" из Бродарева, мб.62000104 од 2008.г. до брисања 2018.г.. Радња има порески дуг од
16.9милРСД. Брисана је из регистра, а према билансимаза 2017.г. (доступни на сајту АПР-а)
остварили су нето губитак од 14.4милРСД, са просечно једним запосленим радником.Радња је
обрисана по налогу НБС, због блокаде рачуна у трајању дужем од две године. - Према
Решењу којим се одобрава извођење радова на адаптацији , реч је о стамбеном објекту
(породична кућа према достављеном ЛН), која је у власништву супруга предузетнице Дана
15.11.2019.г, обевљена је теренска контрола клијента. Према достављеном извештају и
фотогрфијама, неопходно је извођење грађевинских радова на породичној кући и није могуће
сместити опрему и отпочети делатност пре завршетка радова.

Укупно за Златиборски округ 3.807.672,00

Београд
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980.000,00
420.000,00

980.000,00
420.000,00

971.600,00
416.400,00

971.600,00
416.400,00

8.449.599,90
4.935.066,93

4.
MAVERIKSTONE
O.D. SURČIN (MB:
21394769)

Surčin
Ulaganje u nabavku opreme:
vibro sto i transportno vozilo
(zahtev: 2019/553/0)

1.400.000,00 Клијент у контунуираној блокади дуже од 60 дана.

Укупно за Београд 1.400.000,00

Борски округ

5.

DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU I
USLUGE *FF
WOOD 019* DOO
(MB: 21495123)

Jabukovac

Nabavka mašine za obradu
drveta radi pokretanja
proizvodnje proizvoda od drveta
u pčelarstvu, drvnih gajbi i
paleta (zahtev: 2019/563/0)

1.388.000,00 Теренска контрола није извршена због недоступности клијента. Вршиоци теренске контроле су
више пута неуспешно покушали да остваре контакт са клијентом, телефоном и маилом.

Укупно за Борски округ 1.388.000,00

Укупно 13.384.666,83

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 17.12.2019. год.
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