
826.182,00
354.078,00

826.182,00
354.078,00

999.478,20
428.347,80

999.478,20
428.347,80

4.174.800,00
1.789.200,00

3.899.453,22
1.671.194,24

8.074.253,22
3.460.394,24

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2019. години - предузетници и правна лица за 44. седницу Управног одбора од 11.10.2019. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.

ДИЈАНА СТОЈИЋ
ПР ПРИПРЕМА
ДОМАЋИХ
СПЕЦИЈАЛИТЕТА
ЈЕЛА СА
ОГЊИШТА
БЕОГРАД (МБ:
65268825)

Београд
Улагање у набавку опреме за
производњу лиснатог теста
(захтев: 2019/473/0)

1.180.260,00 Пословно седиште повезаног лица које се бави сличном делатношћу се налази на истој адреси
на којој је регистровано пословно седише Подносиоца захтева.

Укупно за Београд 1.180.260,00

Јужно-бачки округ

2.

Božidar Borković
PR Pekara Galla
Pekara Bačka
Palanka (MB:
65227185)

Bačka Palanka
Ulaganje u nabavku opreme za
prozvodnju pekarskih proizvoda
(zahtev: 2019/274/0)

1.427.826,00
После извршене теренске контроле утврђено је да пословни простор, (породична кућа
површине око 65 квм) где је планирана инсталација опреме за коју је тражен кредит, не
одговара намени планиране делатности.

Укупно за Јужно-бачки округ 1.427.826,00

Колубарски округ

3.

JELENA ČOLIĆ
PR RADNJA ZA
PRERADU VOĆA
VOĆE ČOLIĆ
*SWEET*
OSEČINA (MB:
65348390)

Osečina
Ulaganje u nabavku opreme-
linije za preradu voća (zahtev:
2019/263/0)

5.964.000,00

На основу извештаја теренске контроле, и на основу податка да предузетница није учествовала
у разговору са колегама који су вршили контролу, закључено је да се не ради о "старт уп"
пројекту, већ да се ради о проширењу делатности привредног друштва Чолић воће доо
(повезано лице).

4.

ЉИЉАНА
ГАВРИЛОВИЋ ПР
ВАЉЕВО (MB:
65285380)

Valjevo

Ulaganje u nabavku opreme i
uređenje poslovnog prostora za
proizvodnju nosiljki za jaja
(zahtev: 2019/489/0)

5.570.647,46 Предузетник је законски заступник у другом привредном субјекту који је активан и чији је
рачун у континуираној блокади преко 400 дана.

Укупно за Колубарски округ 11.534.647,46

Нишавски округ
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978.600,00
419.400,00

978.600,00
419.400,00

2.883.000,00
1.922.000,00

2.883.000,00
1.922.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

2.940.000,00
1.260.000,00

7.140.000,00
3.060.000,00

5.

STEFAN NEŠIĆ
PR
PROIZVODNJA
NAMEŠTAJA
PROREZ SVRLJIG
(MB: 65348802)

Svrljig

Nabavka opreme za
kompletiranje i modernizovanje
proizvodnje (zahtev:
2019/206/0)

1.398.000,00
Пословни простор у коме је планирана инсталација будуће опреме није адекватан за обављање
делатности. Из досатављених фотографија као и описа закључује се да се ради о запуштеном
објекту, без мокрог чвора и струје.

Укупно за Нишавски округ 1.398.000,00

Пчињски округ

6.

Milica
Stanisavljević pr
Proizvodnja
solarnih kolektora
EcoSolarSistems
Preševo (MB:
65378132)

Preševo
Ulaganje u nabavku opreme
izradu solarnih vakumskih
kolektora (zahtev: 2019/391/0)

4.805.000,00

- Достављен је Извештај теренске контроле из ког се не може утврдити са ким је обављен
разговор и да ли је подносилац захтева био присутан током обиласка пословног простора; -
Стручне службе Фонда нису могле да ступе у конаткт са подносиоцем захтева Милицом
Станисављевић; - Клијент није доставио документацију која је тражена -Изјава о повезаним
лицима у којој је наведено да има повезано лице; -Повезано лице "ТЕСМ-Солар 13"доо
Прешево чији је власник и оснивач мајка подносиоца захтева за кредит, регистровано је за
трговину на велико металном робом , инсталционим материјалима, опремом и прибором за
грејање; Постоји ризик да је Милица Станисављевић само формални власник радње, јер
испуњава услове из Програма за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску
подршку за почетнике у пословању, а да ће средства користити повезано лице "ТЕСМ-Солар
13"доо Прешево;

Укупно за Пчињски округ 4.805.000,00

Шумадијски округ

7.

VLADIMIR
MILIČIĆ PR
RADNJA ZA
PROIZVODNJU
SLATKIŠA GIBKA
NOVA LAPOVO
(MB: 65374943)

Lapovo
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju slatkiša (zahtev:
2019/383/0)

6.000.000,00 Повезано лице (предузетничка радња) на истој адреси и у истом пословном простору обавља
исту делатност.Рачун повезаног лица у континуираној блокади преко 80 дана.

8.

MARINA
VULETOVIĆ PR
RADNJA ZA
PROIZVODNJU
NAKITA
VULETOVIĆ
NAKIT
KRAGUJEVAC
(MB: 65219034)

Kragujevac
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju nakita (zahtev:
2019/446/0)

4.200.000,00 Проширење делатности повезаног лице: Радња за производњу и трговину накита ЗЛАТАР
ФИЛИГРАН Владимир Вулетовић ПР Крагујевац, МБ 56299114

Укупно за Шумадијски округ 10.200.000,00

Топлички округ

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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1.742.400,00
1.161.600,00

1.742.400,00
1.161.600,00

4.182.500,00
1.792.500,00

3.640.000,00
1.560.000,00

7.822.500,00
3.352.500,00

2.099.975,79
899.989,63

2.099.975,79
899.989,63

9.

IVANA
MILIVOJEVIĆ PR
UGOSTITELJSKA
DELATNOST MIL
KAPRI
KURŠUMLIJA
(KASTRAT) (MB:
65322480)

Kuršumlija-
Kastrat

Ulaganje u kupovinu polovne
opreme za ugostiteljstvo
(zahtev: 2019/529/0)

2.904.000,00 Током обраде предметног захтева на сајту Агенције за привредне регистре објављено је да је
радња обрисана из регистра 02.09.2019.године. 

Укупно за Топлички округ 2.904.000,00

Београд

10.

Privredno društvo
za proizvodnju
trgovinu i usluge
ULTRAGENNA
d.o.o. Beograd-
Voždovac (MB:
21439436)

Sopot

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju dijetetskih
suplemenata (zahtev:
2019/550/0)

5.975.000,00 повезана лица у власништву оца и мајке оснивача су у блокади

11.

FLOYD &
INTERNACIONAL
D.O.O.
BEOGRAD-
ZEMUN (MB:
21462284)

Zemun

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju delova trapova za
motorna vozila (zahtev:
2019/390/0)

5.200.000,00 Током посете теренске контроле није остварен контакт са оснивачем предузећа,само са
супругом који се бави сличном делатношћу.

Укупно за Београд 11.175.000,00

Јужно-бачки округ

12.

DOBRA HRANA
E.C.O. DOO
ČEREVIĆ (MB:
21381977)

Čerević Ulaganje u adaptaciju poslovnog
prostora (zahtev: 2019/431/0) 2.999.965,42

Детаљном провером непокретности утврђено је да је ИСТИ ОБЈЕКАТ БИО ПРЕДМЕТ
ХИПОТЕКЕ И ПРЕДМЕТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ за коју је одобрен
инвестициони кредит предузећу "ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ
ТЕСТЕНИНЕ 3М ДОО, ЧЕРЕВИЋ - У СТЕЧАЈУ" (МБ 20198346), по Уговору о кредиту бр.
14366/2008. (с тим да су тада била уписана два посебна објекта на кп. 127/3 и 127/4 КО
Черевић, а сада је уписан јединствен објекат који се простире на обе парцеле). Над корисником
је 2012. године отворен стечајни поступак, који је закључен 2016. године.

Укупно за Јужно-бачки округ 2.999.965,42

Колубарски округ

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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4.069.272,98
1.743.974,13

4.069.272,98
1.743.974,13

4.179.000,00
1.791.000,00

4.179.000,00
1.791.000,00

1.950.480,00
1.300.320,00

1.950.480,00
1.300.320,00

13.
SBM PRINT Doo
Valjevo (MB:
21481432)

Valjevo

Ulaganje u nabavku opreme-
mašina za rezanje velikih
formata na PVC foliji, kanavasu,
tapetama i ostalim materijalima,
za pripremu štampe na tekstilu i
štampu na različitim vrstama
materijala (zahtev: 2019/378/0)

5.813.247,11 Висок ризик пројекта и висок ризик клијента.

Укупно за Колубарски округ 5.813.247,11

Моравички округ

14.

NAPREDAK
PRERADA DOO
Mrčajevci (MB:
21483362)

Mrčajevci

Ulaganje u nabavku opreme:
pasirka, mlin za seckanje voća,
duplikator sa termouljem,
pasterizator, mikser za
pravljenje čokolade sa
kuglicama, čokoladirka sa
tunelom, minusna šok komora,
sušara, mašina za sečenje
kupusa, vakumirka, *flou pak*
pakerica, termopakerica, vaga
(zahtev: 2019/386/0)

5.970.000,00 Неприхватљиво средство обезбеђења.

Укупно за Моравички округ 5.970.000,00

Пчињски округ

15.

AUTO ĐELIĆ
DOO VLADIČIN
HAN (MB:
21427870)

Vladičin Han

Kupovina opreme za obavljanje
poslova tehničkih pregleda i
analiza vozila (zahtev:
2019/575/0)

3.250.800,00

Претрагом релевантног регистра утврђено је да је Данијела Ђелић оснивач предузетничке радње
"Ђики-Ђоле", Владичин Хан, мб.63665061, која је основана 2014.г, за делатност комбинованих
канцеларијско - административних услуга - шифра 8211. Радња је тренутно у блокади 14 дана у
износу од 562.154,39рсд. Програмом Фонда за ову врсту кредита јасно је назначено да за
средства могу да конкуришу клијенти који су, претходно, били оснивачи и власници највише
једног привредног субјекта, који је брисан из регистра, пре објављивања јавног позива или је
још увек активан, али је клијент пренео своја оснивачка права на неко друго лице пре
оглашавања јавног позива, што у конкретном примеру није случај.

Укупно за Пчињски округ 3.250.800,00

Северно-банатски округ

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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1.470.728,25
630.312,10

1.470.728,25
630.312,10

806.400,00
345.600,00

806.400,00
345.600,00

45.042.270,44
20.869.515,90

16.

ARAGON S
COMPANY D.O.O.
Kikinda (MB:
21379484)

Kikinda

Ulaganje u nabavku opreme:
mašine za održavanje konstantne
temperature vode koja hladi
hidrauliku mašina i formi koje se
montiraju na mašine, oprema-
forme koji daju konačni oblik
gotovog proizvoda (zahtev:
2019/578/0)

2.101.040,35

Провером података власника Радована Каначког утврђено је да је био оснивач: - КАН-ПХАРМА
ДОО мб 08659184, основан 21.04.1997, брисан 04.05.2011 године - Меркур ЛМТС Радован
каначки ПР мб 63552119, основан 02.07.2011 године, брисан11.01.2017 године - СЗР Меркур,
мб 50829600, нема података на АПР,само на НБС.  Предходно наведено није у складу са
Програмом за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2019 години.

Укупно за Северно-банатски округ 2.101.040,35

Шумадијски округ

17.
RABELLO DOO
KRAGUJEVAC
(MB: 21452807)

Kragujevac Ulaganje u kupovinu dostavnog
vozila (zahtev: 2019/452/0) 1.152.000,00 Непотпуна и неисправна документација.Допуна није достављена до траженог рока.

Укупно за Шумадијски округ 1.152.000,00

Укупно 65.911.786,34

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 11.10.2019. год.

Strana:  5  od  5


