
Pregled odbijenih zahteva kredita po Programu finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna 
sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 - 
Koji ne ispunjavaju uslove konkursa - preduzetnici i pravna lica za 59. sednicu Upravnog odbora od 08.05.2020. god.  

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

Београд

1.
УСЛУЖНО ПРОМЕТНО ДРУШТВО
ДИН ДОО БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
(МБ: 07899351)

Београд

за зараде новозаполених,
плаћање обавеза према
држави и набавку нове опреме
 (захтев: 2020/759/0)

2.000.000,00
Клијент намерава да средства кредита уложи у исплаћивање зарада новозапосленима и у
набавку нове опреме, што није у складу са Програмом, те се предлаже одбијање предметног
захтева.

2.

METENJE DOO Beograd-Rakovica
Privredno društvo za čišćenje i održavanje
stambenih i poslovnih objekata (MB:
21155268)

Beograd

Za plaćanje obaveza prema
državi, isplate zarade,
knjigovodstvo, proširenje
delatnosti, isl. (zahtev:
2020/771/0)

1.000.000,00 Пословни приходи у 2019.г. су недовољног износа за минимални износ кредита који је
могуће одобрити правном лицу по Програму.

3. Evropska poslovna škola "Milutin
Milanković (MB: 17604040) Beograd

Ulaganje u održavanje tekuće
likvidnosti i obrtna sredstva
(zahtev: 2020/803/0)

1.000.000,00 Непотпуна документација, достављен је само захтев за кредит.

4. NANO PRO MEDIC DOO Beograd-Vračar
(MB: 21230286) Beograd Ulaganje u obrtna sredstva

(zahtev: 2020/814/0) 1.000.000,00
Клијент не испуњава услове из програма за доделу средстава имајући у виду да према
подацима ЦРОСО нема запослене раднике ни на дан 15.03.2020.године ни на дан подношења
захтева. Имајући у виду наведено, предлаже се одбијање предметног захтева.

5. GEOMODELLING DOO, BEOGRAD
(ČUKARICA) (MB: 20564091) Beograd

Ulaganje u nabavku sirovina,
isplata obaveza dobavljačima i
plaćanje zakupa (zahtev:
2020/312/0)

9.500.000,00 Понуђено средство обезбеђења кредита није прихватљиво због незадовољавајућег бонитета
јемца.

6. VIN PRODUKT DOO, BEOGRAD
(ZVEZDARA) (MB: 20031956) Beograd

Nabavka sirovina, isplata
dobavljačima, plaćanje obaveza
prema državi, isplata zarada
(zahtev: 2020/387/0)

10.000.000,00
Понуђено срество обезбеђења -јемство ВИН ПРОДУКТ МИОДРАГ ВАСИЦ ПРЕДУЗЕТНИК
БЕОГРАД није прихватљиво узимајући у обзир да у 2019 и 2017 години остварују нето
губитак.

7. NESTOR 777 DOO LEŠTANE (MB:
20612002) Leštane

Sredstva kredita će se , pre,
svega , koristiti za tekuću
likvidnost – za izmirenje obaveza
prema radnicima , plaćanje
komunalnih i PTT dadžbina ,
plaćanje poreza i doprinosa
....,ali kao i trajna obrtna
sredstva namenjena pre svega ,
obezbeđenju kontinuiteta u
nabavci repro materijal,
energenata i sl. (zahtev:
2020/645/0)

7.500.000,00

Привредно друштво Нестор 777 доо Лештане не испуњава услове за одобрење кредита по
Програму финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна
средства у отежаним економским условима изазваних пандемијом ЦОВИД -19. Број
запослених је смањен за више од 10% у периоду после 15.03.2020.г. Према подацима
Централног регистра обавезног социјалног осигурања број запослених на дан 15.03.2020.г. је
2 (на неодређено време) а на дан 02.05.2020.г. је 1 (на неодређено време).
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8.
*UG SOLUTIONS* društvo sa
ograničenom odgovornošću Beograd -
Zvezdara (MB: 21024198)

Beograd

Plaćane tekućih obaveza -
zakupnina poslovnog prostora,
doprinosa i zarada zaposoenih,
isplata dobavljača (zahtev:
2020/652/0)

4.000.000,00
Према подацима CROSO друштво на дан 31.12.2019. није имало запослених радника. На дан
02.05.2020. има 2 радника на одређено време којима Уговор о раду истиче у року од 4
месеца од 23.04.2020. године. Друштво нема стално запослене.

9.
*MERCURUS MEDICAL
INSTRUMENTS* d.o.o. Beograd-Stari
Grad (MB: 20984406)

Beograd
Održavanje tekuće likvidnosti i
obrtna sredstva (zahtev:
2020/623/0)

10.000.000,00

Неадекватно обезбеђење - понуђено јемство правног лица неприхватљиво јер је јемац
основан 15.05.2018. године и нема објављена два званична финансијска извештаја. (Редован
годишњи финансијски извештај за 2019. на дан 03.05.2020. године још увек није предат АПР
- у)

10.
DOO DUNAT EXPORT-IMPORT
BEOGRAD (STARI GRAD) (MB:
08717176)

Beograd Ulaganje u obrtna sredstva
(zahtev: 2020/737/0) 1.000.000,00 Привредно друштво не испуњава услове за одобрење кредита по Програму - има објављене

финансијске извештаје за 2017. и 2018.г. у којима су исказани пословни и нето губитак.

Укупно за Београд 47.000.000,00

Јужно-бачки округ

11. HORIZONT TRANSPORT DOO BAČKA
PALANKA (MB: 08587345) Bačka Palanka Ulaganje u obrtna sredstva

(zahtev: 2020/416/0) 9.500.000,00 Није достављена документација за јемца повезано лице.

12. ILLYRICUM EXPRESS DOO BAČKA
PALANKA (MB: 21425966) Bačka Palanka

Nabavka goriva, održavanje
vozila, zarade (zahtev:
2020/590/0)

1.000.000,00 Није у складу са Програмом. Привредно друштво у 2018. години бележи и пословни и нето
губитак,

13. DELIVERY MASTER DOO NOVI SAD
(MB: 21439487) Novi Sad

Nabavka novog teretnog vozila,
isplata dobavljačima, gorivo
(zahtev: 2020/922/0)

1.000.000,00

Клијент не испуњава услове из Програма за доделу средстава, имајући у виду да је за
2018.годину на АПР-у објављена Изјава о неактивности, из чега произилази да друштво нема
објављена два финансијска извештаја што је и један од услова из Програма. Имајући у виду
наведено, предлаже се одбијање предметног захтева.

14. MIA BELLA SHOP DOO Novi Sad (MB:
21304662) Novi Sad

Ulaganje u nabavku robe i
isplatu obaveza dobavljačima
(zahtev: 2020/329/0)

1.000.000,00

Подносилац захтева није испунио услов који се односи на пословни или нето губитак у једној
од две посматране године, по Програму финансијске подршке привредним субјектима за
одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед
пандемија - ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2.

15. FARMASTEP DOO NOVI SAD (MB:
21152919) Novi sad Isplata dobavljača, zakupnina

(zahtev: 2020/351/0) 1.000.000,00

Није у складу са Програмом. Друштво је највећи укупни приход остварило 2019. год, у
износу од 346 хиљ рсд, док пословни приход у истој години износи 296 хиљ рсд. У 2017. и
2018. год, остварује само укупни приход у висини од 287 и 234 хиљ дин, док је пословни
приход изостао. Како Програм за ликвидност Цовид-19 за 2020. годину предвиђа,
минимални износ кредита за привредна друштва износи 1.000.000,00 рсд, а при томе,
тражени износ кредита не може прелазити 50% прихода друштва, па је очигледно да
предметни захтев није у складу са Програмом.

Укупно за Јужно-бачки округ 13.500.000,00

Пчињски округ

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Тражени кредит Разлог одбијања
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16. DI-AL DOO VRANJE (MB: 21408042) Vranje

Nabavka sirovina 30%, isplate
dobavljačima 30%, plaćanje
obaveza prema državi 20% i
isplata zarada 20% (zahtev:
2020/561/0)

1.000.000,00

Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за
одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед
пандемије ЦОВИД 19 изазване вирусом САРС -ЦоВ-2, између осталог, предвиђено је
следеће: „Право да поднесу захтев по овом програму , имају предузетници, микро, мали и
средњи привредни субјекти разврстани у складу са Законом о рачуноводству, према
последње предатим финансијским извештајима, а који доставе званичне редовне финансијске
извештаје за претходне две године. Подносилац захтева на дан 04.05.2020.г., према подацима
са сајта релевантног регистра има објављене финансијске извештаје само за једну годину
пословања, тако да не испуњава услове предвиђене Програмом.

Укупно за Пчињски округ 1.000.000,00

Расински округ

17. MD BRANDS DOO GORNJI STUPANJ-
ALEKSANDROVAC (MB: 21486264) Kruševac Ulaganje u obrtna sredstva

(zahtev: 2020/756/0) 7.000.000,00

Клијенту је током 2017.године одобрен кредит Фонда по уговору бр.24339 у износу од 4
милиона рсд за улагања у набавку опреме.На дан 02.05.2020.године остатак дуга по кредиту
износи 2.636.495,58 рсд а неизмирене обавезе износе 812.172,25 рсд (цца 4,3 ануитета).Као
средство обезбеђења по наведном уговору служи хипотека првог реда на згради хладњаче и
земљишту на парцели у месту Горњи Ступањ у власништву физичког лица, залога на опреми
и личне менице оснивача и заложног дужника. Као средство обезбеђења по предметном
захтеву, понуђена је хипотека II реда, за коју је већ уписана хипотека првог реда у корист
Фонда по претходно наведеном уговору.У достављеном листу непокретности број 1058 КО
Горњи Ступањ, на згради бр.1 на кп.бр.19, уписане су забележбе и то: закупа; хипотеке
првог реда у корист Фонда по Уговору о кредиту број 24339 и забележба спровођења
извршења одређеног Решењем о извршењу ОС Крушевац II-138/2019 , извршног повериоца
АОФИ Београд. Процену вредности непокретности извршио је судски вештак Дијана
Павловић, која није на листи лиценцираниг вештака Министарства финансија. С обзиром да
је у току поступак извршења продајом, понуђена непокретност није прихватљива за хипотеку.
Имајући у виду да клијент има неизмирене обавезе код Фонда по претходно одобреном
кредиту и да је понуђена непокретност неприхватљива за Фонд, предлаже се одбијање
предметног захтева.

Укупно за Расински округ 7.000.000,00

Рашки округ

18.
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
TRGOVINU I USLUGE AFIX DOO
KRALJEVO (MB: 07718659)

Kraljevo

Za nabavku sirovina, isplatu
dobavljačima, za plaćanje
obaveza prema državi, za zarade
radnika (zahtev: 2020/625/0)

10.000.000,00
Као средство обезбеђења уредног враћања кредита понуђено је јемство повезаног правног
лица. Оценом бонитета јемца, установљено је да јемац не испуњава услове по Програму ,
обзиром да је у свим посматраним периодима остварен нето и пословни губитак.

Укупно за Рашки округ 10.000.000,00

Сремски-округ

19.
INTERPROM DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
INĐIJA (MB: 08411344)

Inđija
Kupovina robe i izmirenje
obaveza prema dobavljačima
(zahtev: 2020/733/0)

1.000.000,00
Друштво је према званичном финансијском извештају за 2018. годину пословало са
исказаним пословним губитком у износу 1.863.000,00 РСД и нето губитком у износу од
2.045.000,00 РСД што није у складу са критеријумима Програма.

Укупно за Сремски-округ 1.000.000,00

Шумадијски округ

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Тражени кредит Разлог одбијања
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20. FISLA TRADE & CONSULT DOO
ARANĐELOVAC (MB: 21238406) ranđelovac

Održavanje tekuće likvidnosti i
obrtna sredstva (zahtev:
2020/674/0)

1.000.000,00

Пословни приход друштва према последњем објављеном финансијском извештају за 2018.г.
износи 1.87милРСД, што није задовољавајуће у односу на висину траженог износа кредита
(1милион динара) јер кредит може да се одобри највише до износа од 50% остварених
прихода (што је у овом случају 900хиљада динара). Могући износ одобрења је нижи од
минималног износа кредита који се по Програму може одобрити за привредно друшто.
Званични финанисјки извештаји за 2019.г. на дан 06.05.2020.г., још увек нису званично
објављени.

Укупно за Шумадијски округ 1.000.000,00

Златиборски округ

21. SMRČAK-BBS D.O.O. Bajina Bašta (MB:
21103233) Bajina Bašta

Nabavka sirovina,
repromaterijala isplata obaveza
prema državi, isl. (zahtev:
2020/694/0)

10.000.000,00

Привредно друштво поднело је захтев за кредит у износу од 10.000.000,00 рсд, за средство
обезбеђења понуђена је хипотека. С обзиром на то да Клијент није доставио тражену
документацију за хипотеку која је обавезна за одбрење кредита у траженом износу по
Програму за ликвидност ЦОВИД19 , предметни захтев не може бити позитивно решен.

Укупно за Златиборски округ 10.000.000,00

Београд

22.
AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO DACA
DAJANA NOVIČIĆ PREDUZETNIK
BEOGRAD (ZEMUN) (MB: 56979859)

Beograd Nabavka opreme, plaćanje
obaveza (zahtev: 2020/696/0) 400.000,00 Намена улагања је набавка опреме (рачунара. штампача, скенера, канцеларијског намештаја),

што није у складу са условима из Програма

23.

ĐURAĐ CARANOVIĆ PR
KOMBINOVANE KANCELARIJSKO-
ADMINISTRATIVNE USLUGE FUNDUS
DESIGN BEOGRAD (MB: 64107658)

Beograd

Ulaganje u održavanje tekuće
likvidnosti i obrtna sredstva,
plaćanje obaveza prema državi
(zahtev: 2020/731/0)

1.000.000,00

Клијент је поднео захтев за одобрење кредита у износу од 1.000.000,00 рсд. С обзиром на то
да се Предузетник паушално опорезује (не води пословне књиге) у обавези је да достави
Решење о паушалном опорезивању за претходне две године.Пошто је у АПР-у евидентиран
прекид делатности за период од 31.12.2017 до 01.04.2019.г., за 2018.г. Предузетник нема
Решење и не испуњава услов за одобрење кредита по овом Програму. Такође, Клијент се
бави обардом и анализом података о понашањима купаца, запослен је само оснивач,нема
обавезе према добављачима.

24.
DUŠAN IVANOVIĆ PR ODRŽAVANJE
VOZILA I TRGOVINA TIM 18
BEOGRAD (MB: 64975536)

Beograd
Održavanje tekuće likvidnosti i
obrtna sredstva (zahtev:
2020/632/0)

500.000,00

Предузетник не испуњава један од услова Програма по коме се кредит може одобрити и ако
је у званичним финансијским извештајима привредног субјекта за једну од последње две
године, исказан нето губитак али је остварен пословни добитак, јер је у оба финансијска
извештаја за две претходне године исказан и пословни и нето губитак.

25.

SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA
RADNJA RESTORAN OSKAR MACURA
MIRKA PR BEOGRAD (STARI GRAD)
(MB: 54558929)

Beograd
Održavanje tekuće likvidnosti i
obrtna sredstva (zahtev:
2020/809/0)

1.000.000,00

Клијент не испуњава услове из Програма за доделу средстава, имајући у виду да је број
радника на дан подношења захтева у односу на 15.03.2020.године смањен за више од 10%. 
Наиме, клијент је према подацима ЦРОСО на дан 15.03.2020.године имао запослених 8
радника (7 радника на неодређено време, 1 радник на одређено време и оснивач радње), а
према подацима ЦРОСО на дан 04.05.2020.године запослено је 7 радника (6 радника на
неодређено време и оснивач радње), што представља смањење броја радника од 12,85%.
Имајући у виду наведено, предлаже се одбијање предметног захтева.

Укупно за Београд 2.900.000,00

Јужно-бачки округ

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Тражени кредит Разлог одбијања
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26.
MLADEN STOJANČEVIĆ PR
KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA BSM-
15 NOVI SAD (MB: 63923869)

Novi Sad

Nabavka novih kompjutera i
kancelarijske opreme, nabavka
polovnog vozila (terenski rad),
tekući troškovi (zahtev:
2020/547/0)

1.000.000,00 Намена улагања је набавка опреме и возила, што је у супротности са условима из Програма.

Укупно за Јужно-бачки округ 1.000.000,00

Јужно-банатски округ

27.

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
SAMOPOSLUGA STAŠA RADUKIĆ
BOŽIDAR PREDUZETNIK VRŠAC (MB:
54397976)

Vršac
Nabavka robe, isplata
dobavljačima, održavanje tekuće
likvidnosti (zahtev: 2020/778/0)

1.000.000,00
Клијент не испуњава услове из Програма за доделу средстава имајући у виду да је у
континуираној блокади почев од 28.01.2020.године (96 дана) у износу од 192.727,65 рсд, те
се предлаже одбијање предметног захтева.

Укупно за Јужно-банатски округ 1.000.000,00

Мачвански округ

28.

Aleksandar Marković PR Agencija za
inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
AM 97 INŽENJERING Loznica (MB:
65224305)

Loznica Održavanje tekuće likvidnosti
(zahtev: 2020/458/0) 950.000,00

Подносилац захтева је отворио радњу из радног односа као допунску делатност. Према
подацима Цросо подносилац захтева нема пријављене раднике, није пријављен на обавезно
социјално осигурање од самосталне делатности ( наведено је у захтеву да се средства траже
и за исплату радника) . У 2018 години има исказан нето губитак , у 2019 години има губитак
инад висине капитала. Не поседује ниједну врсту опреме за обављање делатности.

Укупно за Мачвански округ 950.000,00

Расински округ

29.
DOBRIVOJE MITROVIĆ PR
UGOSTITELJSKI OBJEKAT CAFFE ABC
1983 KRUŠEVAC (MB: 64883798)

Kruševac

Plaćanje obaveza prema
dobavljačima, plate radnicima,
manje renoviranje lokala posle
viišednevnog nerada (zahtev:
2020/629/0)

1.000.000,00
Подносилац захтева у финансијским извештајима за 2019.годину, који су објављени са сајту
релевантног регистра има исказан ПОСЛОВНИ ГУБИТАК - 835.000,00 динара и има исказан
НЕТО губитак у износу од 115.000,00 динара, што није у складу са условима Конкурса.

Укупно за Расински округ 1.000.000,00

Рашки округ

30.

ENVER HAJROVIĆ PR KROJAČKO
KONFEKCIJSKA RADNJA CAPITOL-
COLOSEUM NOVI PAZAR (MB:
63933970)

Novi Pazar
isplata dobavljacima, obaveza
prema drzavi, isplata zarada
(zahtev: 2020/481/0)

1.000.000,00

Подносилац захтева се бави производњом и велепродајом панталона. Према подацима у
пословном плану не поседују простор у коме обављају делатност, не поседују ни опрему на
којој се обавља делатност. Захатев за кредит је поднет на износ од 1.000.000,00 динара а
приходи на дан 31.12.2019.године износе 1.419.000,00 динара ( више од 50% прихода).
Документација је непотпуна па није било могуће спровести комплетну процедуру обраде -
недостају финансијски извештаји за 2017 - 2018 годину. Покушан је контакт са подносиоцем
захтева путем контката који је доставио у захтеву за кредит али се нико није јављао. У
захтеву није дат број мобилног телефона као ни маил адреса.

31.
SNEŽANA SREĆKOVIĆ PR
TRGOVINSKA RADNJA ANDRIJAS
KRALJEVO (MB: 65632993)

Kraljevo
Nabavka robe, plaćanje
doprinosa, proširenje obima
posla (zahtev: 2020/606/0)

50.000,00
Подносиоц захтева према финансијском извештају за 2019.годину, који је објављен сајту
релевантног регистра, има приходе у износу од 63.000,00 динара. Обзиром да је минимални
износ кредита за предузетнике 200.000,00 динара, параметар није у складу са конкурсом .

Укупно за Рашки округ 1.050.000,00

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

32.

БИЉАНА БОЈАНИЋ ГРУЈИЧИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК РЕКЛАМНА АГЕНЦИЈА
И ТРГОВИНА DALU TEX РУМА (MB:
63646610)

Ruma Ulaganje u obrtna sredstva
(zahtev: 2020/866/0) 10.000.000,00

Радња је према евиденцији ЦРОСО на дан 15.03.2020.г. имала 4 запослена радника, на дан
подношења захтева 05.05.2020 г. Радња има запослена 3 радника што је за 25% мање. По
Програму за ликвидност ЦОВИД19 један од основних услова за одобрење кредита је да у
наведеном периоду смањење бр.радника не буде веће од 10%. С обзиром на то да привредни
субјекат не испуњава овај услов, предметни захтев не може бити позитивно решен.

33.
DEJAN VRANIĆ PR OSTALE USLUŽNE
AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU
BVB 09 STARA PAZOVA (MB: 65053357)

Stara Pazova
Obrtna sredstva, isplata
dobavljača, obaveze prema
državi (zahtev: 2020/382/0)

1.500.000,00 Није у складу са Програмом за ликвидност Цовид-19 за 2020. годину. Предузетничка радња
нема ниједног запосленог радника.

Укупно за Сремски-округ 11.500.000,00

Шумадијски округ

34.

GORAN JOVANOVIĆ PR OSTALI
NEPOMENUTI SPECIFIČNI
GRAĐEVINSKI RADOVI JOVANOVIĆ
LIM KRAGUJEVAC (MB: 65083434)

Kragujevac Nabavka sirovina i isplata
dobavljača (zahtev: 2020/780/0) 400.000,00

Предузетник је поднео захтев за одобрење кредита за куповину опреме и робе и тиме не
испуњава услове за одобрење кредита по Програму у делу намене улагања. Средства
Програма нису предвиђена за инвестиције и улагања у сталну имовину већ за кредитирање
обртних средстава и за одржавање текуће ликвидности у циљу уредног измиривања обавеза
привредног субјекта.  

35.

Ivan Petrović Pr radnja za održavanje i
popravku motornih vozila i trgovina
Pneumatik centar Aranđelovac (MB:
64225243)

Aranđelovac

Sredstva su planirana za
nabavku opreme i plaćanje
dobaljačima (zahtev:
2020/444/0)

60.000,00
Захтев и приложена документација нису у складу са Програмом имајући у виду да средства
Програма нису предвиђена за инвестициона улагања тј. набавку опреме и да није достављена
финансијска документација.

Укупно за Шумадијски округ 460.000,00

Златиборски округ

36.
СТРАХИЊА МИТРОВИЋ ПР
АУТОПРЕВОЗНИК КОСЈЕРИЋ
(ВАРОШ) (MB: 64050753)

Kosjerić
Isplata potraživanja i nabavka
teretnog motornog vozila
(zahtev: 2020/391/0)

1.000.000,00

Није у складу са Програмом. Предузетничка радња паушално плаћа порез, а промет по
рачуну у пословној банци, бележи на потражној страни износ од 1.251.613,46 рад за период
од 01.01.2019. до 31.12.2019. године. Кредитни захтев износи 1.000.000,00 рсд, што је изнад
50% поменутог промета. Клијент је као намену навео набавку теретног моторног возила, што
није у складу са Програмом.

Укупно за Златиборски округ 1.000.000,00

Укупно 111.360.000,00

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

У Београду, 11.05.2020. год.
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