Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2021. години - предузетници и правна лица за 12. седницу Управног одбора од 31.05.2021. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Колубарски округ

1.

НИКОЛА
ЦВЕТКОВИЋ ПР
ПРЕРАДА И
КОНЗЕРВИСАЊЕ Пауне
ВОЋА ПАУНСКИ
РАЈ ПАУНЕ (МБ:
65448777)

Куповина опреме за прераду
воћа . Лиофилизатор ЛФ 120
капацитета 120 л .

Укупно за Колубарски округ

5.986.000,00

На основу извештаја и фотографија пословног објекта са теренске контроле обављене од стране
надлежне РРА Лозница утврђено је да је производни простор незадовољавајући за обављање
4.190.200,00 производње из области прехрамбене индустрије; такође је утврђено да је и након објављивања
1.795.800,00 Јавног позива по Програму за почетнике у пословању у 2021. години , оснивач био члан
управљања другог активног привредног субјекта, брисаног из регистра након објављивања
Јавног конкурса.

5.986.000,00

4.190.200,00
1.795.800,00

1.451.400,00

1.015.980,00 Није могуће прихватити процењену вредност половне опреме, него износ по коме је набављена
од стране продаваца. С обзиором да половна опрема представља намену улагања, а уједно је
435.420,00 понуђена и као основно средство обезбеђења, ризик пројекта је висок.

1.451.400,00

1.015.980,00
435.420,00

Подунавски округ

2.

TINA KRSTIĆ
PR
PROIZVODNJA
OSTALIH
PROIZVODA OD Smederevska
PAPIRA I
Palanka
KARTONA
GOOD PACK
SMEDEREVSKA
PALANKA (MB:
66073319)

Ulaganje u kupovinu mašine za
proizvodnju papirnatih kesa tip
MZPK 006-4 , god. proizvodnje
2018.

Укупно за Подунавски округ
Расински округ

3.

ALEKSANDAR
MATEJIĆ PR
DOVRŠAVANJE
TEKSTILA
Ćićevac
PROMOTEKSTIL
ĆIĆEVAC (MB:
65842033)

Kupovina nove mašine za vez na
tekstilu

550.000,00

Претрагом релеваног регистра оснивач радње, Александар Матејић је у претходном периоду био
законски заступник огранка друштва „Рубин Појате“ д.о.о. Појате (мб:21297232), и то „Рубин
Појате“ д.о.о. Огранак МАЕСТРО Ћићевац, Карађорђева 110, који је Решењем Агенције за
385.000,00 привредне регистре брисан из регистра дана 23.02.2021.године. Како је Александар Матејић у
тренутку објављивања Јавног позива за доделу бесповратних средстава по Програму
165.000,00 подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у
2021.г., био законски заступник огранка другог привредног субјекта, који је брисан из регистра
тек након обајвљивања Јавног позива, што није у складу са Програмом, предметни захтев се
одбија.
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Р.Бр.

4.

Инвеститор
BRANIMIR
MARINKOVIĆ
PR FILMSKA
PRODUKCIJA
CINE VUK
BUČJE (MB:
65497760)

Општина и
место улагања

Trstenik

Намена улагања

Kupovina stabilizatora kamere

Укупно за Расински округ

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

2.141.857,20

Према подацима са сајта НБС-а на дан обраде захтева, подносилац захтева је у константној
1.499.300,04 блокади 32 дан (од 16.04.2021.г.). Укупан износ блокаде 147.266,69рсд. У складу са Фондовим
642.557,16 процедурама, подносилац захтева за кредит не сме имати блокаду рачуна дужу од 30 дана у
континуитету у претходних годину дана, (односно укупно 90 дана са прекидима у последњих
годину дана), те се предлаже одбијање предметног захтева.

2.691.857,20

1.884.300,04
807.557,16

Топлички округ
Радња је основана 24.05.2019.године, регистрована је у надлежном регистру за 1039 – Остала
прерада и конзервисање воћа и поврћа и власништво је оснивача Стефана Вељовића
(јмбг.1311989733531).  Претрагом релевантног регистра сазнали смо да је оснивач радње
Стефан Вељовић до 26.02.2021.г. био један од оснивача, законски заступник и заступник
огранка Пољопривредне Задруге Мисс Плум из Бруса (мб.21479098). Решењам Агенције за
Привредне регистре број БД14422/2021 од 26.02.2021.г., Стефан Вељовић више није законски
заступник и оснивач наведног Пољопривредног Газдинства али је на дан подношења захтева
18.05.2021.г., и даље законски заступник огранка. Огранак се налази на адреси Војводе
Мишића бб , а регистрован је за 1039 – Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа.  У
Условима за доделу бесповратних средстава наведено је да оснивач/оснивачи и/или одговорно
лице није директор/заступник, члан, оснивач или члан органа управљања другог привредног
субјекта или заступник огранка другог привредног субјекта
Власник постројења за производњу бетона - “Еуроенергетик”доо, Куршумлија је у блокади од
07.03.2017.г. (1508 дана у континуитету), а износ блокаде је 6,2 мил. РСД. Према подацима
АПР-а, 2018.г. и 2019.г., друштво је пословало са нето губитком. Привредно друштво је
корисник инвестиционог кредита Фонда по Уг. бр. 23507/15 у одобреном износу од 5 мил.
РСД, за који је закључило споразум. Остатак дуга износи 1,84 мил. РСД, а неизмирен дуг
720.538,26 РСД. Друштво је било и јемац по кредиту 23209/15 за привредно друштво "*Еxтра
петрол"доо, за који је закључен споразум, а неизмирен дуг износи 1,6 мил. РСД.

5.

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

Kupovina nove opreme za
proizvodnju i vozila za dostavu

5.200.711,96

3.120.427,18
2.080.284,78

6.

ANDRIJA
MILOŠEVIĆ PR
KURŠUMLIJA
(MB: 65710668)

Nabavka opreme, mašina i
montaža iste

1.641.287,20

984.772,32
656.514,88

6.841.999,16

4.105.199,50
2.736.799,66

6.000.000,00

Увидом у приложену документацију, као и увидом у документацију на сајту АПР-а, утврђено је
да је статусна промена, у конкретном случају замена Законског заступника (брише се Оливера
4.200.000,00
Мирковић, уписује се Милица Панић), извршена 18.02.2021. године, што је након објаве јавног
1.800.000,00 позива (08.02.2021. године), што је у супротности са Програмом за развој предузетништва кроз
финансијску помоћ за почетнике у пословању за 2021.годину.

Kuršumlija

Укупно за Топлички округ
Београд

7.

FIZIOPLAN
d.o.o. BEOGRADBeograd
Zvezdara (MB:
21590410)

Planirano ulaganje u kupovinu
aparata , strunjača , rekvizita i
opreme za negu lica i tela .
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

8.

OZON-3 CLEAN
DOO BEOGRADBeograd
ZVEZDARA (MB:
21636347)

Ulaganje u kupovinu vozila i
opreme (generator ozona i
detektor) .

6.000.000,00

• Нити један од оснивача није законски заступник привредног друштва, а Програмом је
дефинисано да уколико има више оснивача привредног субјекта, један од оснивача мора мора
4.200.000,00 да буде законски заступник тог привредног субјекта; • Лака теретна возила, врста Н1 не могу
бити предмет финансирања  • Добављач опреме за озонирање је основан 14.05.2019. и
1.800.000,00 регистрован за 7219 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошком
наукама, а добављач опреме по Програму може бити само произвођач опреме или
увозник/овлашћени дистрибутер.

9.

PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU
TRGOVINU I
USLUGE
STABLO REZ
D.O.O. Barič
(MB: 21504939)

Ulaganje u kupovinu Brente
marke FOREST QUEEN AS
1000 S za rezanje drveta .

6.000.000,00

Због већег броја повезаних лица која се баве истом делатношћу на истој локацији, повезаношћу
4.200.000,00
са неприхватљивим добављачем који је одбијен за старт уп у 2020 години, ризичног средстава
1.800.000,00 обезбеђења.

Barič

Укупно за Београд

18.000.000,00

12.600.000,00
5.400.000,00

Јабланички округ

Deda Pera doo
10. Leskovac (MB:
21606057)

RADAN
11. PRODUCT DOO
Bojnik (MB:
21593923)

Leskovac

Kupovina opreme za pripremanje
tradicionalnog leskovačkog
roštilja

Bojnik

Kupovina opreme za proizvodnju
brašna i stočnog brašna . Sistem
za pakovanje brašna u ventil
vreće sa trakastim
transporterima , HYNDAI čeoni
elektro viljuškar tip 20B-9 .

Укупно за Јабланички округ

6.308.107,50

Након обраде предмета у правном сектору констатовано је следеће, о чему је клијент уредно
обавештен и који је имао рок за измену документације до 18.05.2021.г: - Увидом у достављену
документацију , Лист непокретности број 1598 КО Лесковац, констатовано је да се објекат број
3, „Остале зграде – производња хлеба и пецива,“ који је предмет процене проценитеља као
4.200.000,00 инструмент обезбеђења уредног враћања кредита, налази на Кп. Бр 5900 КО Лесковац, при
чему је на предметној парцели дана 05.07.2013.године уписана хипотека у корист пословне
1.800.000,00 банке, као и забележба спора са банком од 27.06.2013.године. Уписан је и терет – забележба
постојања закључка јавног извршитеља од 03.07.2019.г., што све укупно представља сметњу за
обраду хипотеке.  Обзиром да до наведеног рока , клијент није контактирао правну службу нити
је доставио исправљену документацију/друго средство обезбеђења констатовано је да се
наведено обезбеђење не може узети у разматрање.

6.000.000,00

Оснивач друштва Бранислав Крстић је у претходном периоду био власник и оснивач још две
3.600.000,00 предузетничке радње; “ПЛАY” п.р Бојник (мб.61579257) у периоду од 08.06.2009.г. –
2.400.000,00 28.12.2009.г., и “ПЛАЈ” п.р Бојник (мб.61756582) у периоду од 30.03.2009.г. – 15.04.2009.г.
што није у складу са Програмом.

12.308.107,50

7.800.000,00
4.200.000,00

Нишавски округ
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

PRIVREDNO
DRUŠTVO VIN
12. TURCK d.o.o.
s.Popovac
Popovac-Niš (MB:
21636762)

Намена улагања

Nabavka opreme za
proizvodnnju tulumbi

Укупно за Нишавски округ

Предрачунска
вредност

1.388.556,27

1.388.556,27

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Како је један од услува за доделу бесповратних средстава по Програму, "да оснивач/оснивачи
и/или одговорно лице није директор/заступник, члан, оснивач или члан органа управљања
971.989,39 другог привредног субјекта или заступник огранка другог привредног субјекта;", а у моменту
подношења захтева, оснивач и директор подносиоца захтева, Снежана Величковић, јмбг
416.566,88
0603967735031 је у исто време и одговорно лице привредног друштва АЦИКО ТУРК д.о.о.
Поповац-Ниш (м.бр.21623954), које је у блокади од 15.12.2020.године, нису испуњени услови
Програма.
971.989,39
416.566,88

Шумадијски округ
Društvo za
geologiju i
istraživanje GEO
13. ING PLUS BG
Kragujevac
DOO BEOGRADSTARI GRAD
(MB: 21569151)

Укупно за Шумадијски округ
Укупно

Kupovina specijalne opreme iz
uvoza za bušenje zemljišta na
velikim dubinama.

5.916.950,40

Оснивач привредног друштва је у претходном периоду био оснивач два привредна субјекта и то:
ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И ИНЖЕЊЕРИНГ ГЕО ИНГ СYСТЕМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ (МБ
4.141.865,28 20252499), активно и СЗР ГЕО-ИНГ МАРКО РАДАКОВИЋ ПР КРАГУЈЕВАЦ, брисна из
1.775.085,12 регистра. По Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2021. години могу да конкуришу корисници који су претходно били
оснивачи највише једног привредног субјекта.

5.916.950,40

4.141.865,28
1.775.085,12

54.584.870,53

36.709.534,21
17.567.228,82

У Београду, 03.06.2021. год.
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