
2.664.080,59
1.141.748,82

980.000,00
420.000,00

1.424.899,39
610.671,17

1.268.973,58
543.845,82

1.195.393,92
512.311,68

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2022. години - предузетници и правна лица за 1. седницу Управног одбора од 06.02.2023. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.

СРЂАН ЗЕЛИЋ
ПР УГРАДЊА
СТОЛАРИЈЕ И
КОНСАЛТИНГ
ОКТАВУС
БЕОГРАД (МБ:
66095762)

Београд Улагање у куповину
транспортног возила 3.805.829,41

Клијент наводи да ће да се бави производњом тенде, стаклени системи, гиљотина системи,
венецијанери, роло врата итд., а након теренск контроле је утврђено да не поседује опрему за
обављање делатности, а из средстава кредита не планира куповину опреме него транспортног
возила типа ВАН у износу од 3.211.371,72 рсд.  У извештају теренске контроле,
обављене 22.09.2022.г. наведено је да клијент послује у изнајмљном простору пов.20м2 ( према
достављеним фотографијама у прилогу у питању је канцеларијски простор),  а  у пословном
плану је  наведено да ће се бавити производњом, што значи да је пословни простор на терену
неадекватан за производну делатност. 

2.

Tina Sremčević pr
Ugostiteljska radnja
DRAMA MAMA
Beograd (MB:
66723569)

Beograd Ulaganje u kupovinu opreme za
delatnost ugostiteljstva 1.400.000,00 Предузетница Тина Сремчевић користи пословни простор који је узет у подзакуп, што је у

супротности са Програмом.

3.

Budimir Balaban pr
Ketering
HOMEMADE
CATERING LTD
Šabac (MB:
66113493)

Beograd Ulaganje u nabavku proizvodne
opreme i dostavnog vozila 2.035.570,56

Према Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2022. години - "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 ". Претраживањем дужника у принудној наплати, уочено је да је
предузетник "Хомемаде цетеринг ЛТД", МБ : 66113493, Шабац имао две блокаде рачуна и то 13
дана у континуитету (август 2021.г) и 35 дана у континуитету (мај/јун 2022.г).

4.

SANJA POPOVIĆ
PR CENTAR ZA
EDUKACIJU I
KOMUNIKACIJU
BEOGRAD(STARI
GRAD) (MB:
66663825)

Beograd
Nabavka opreme za edukativni
centar i adaptacija poslovnog
prostora

1.812.819,40

- Уговор о закупу је закључила Сања Поповић као физичко лице, а у достављеном Уговору је
наведено да по оснивању привредног субјекта чији је оснивач Сања Поповић, биће закључен
Анекс Уговора. Анекс није достављен Фонду.Такође, закуп је закључен дана 14.06.2022.
године на 5 година, док је Програмом предвиђено да закуп мора трајати сво време течаја
кредита плус један месец.

5.

Тијана Жунић
предузетник
Прерада млека и
производња
сирева Жуна
Маслац Београд -
Палилула (MB:
66302008)

Beograd Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju maslaca 1.707.705,60

Тијана Жунић је законски заступник огранка привредног друштва "СН"доо, Београд, МБ :
06011705 и законски заступник угружења "Фанфаре", МБ : 28046499, што је по конкурсу
неприхватљиво.
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970.854,09
416.080,32

4.200.000,00
1.800.000,00

12.704.201,57
5.444.657,81

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

815.953,46
349.694,34

815.953,46
349.694,34

6.

VIOLETA PRIBIĆ
PR PERIONICA
VEŠA IMPERIAL
WASH BEOGRAD
(MB: 66739414)

Beograd
Ulaganje u nabavku nove i
polovne opreme za perionicu
veša.

1.386.934,41

Пословни простор је гаража, која је у склопу породичне куће. Према сликама теренске контроле
од 17.11.2022.г, пословном простору је потребна адаптација, коју предузетница није планирала
захтевом; Профактура добављача "Алфа дистрибуција" доо, наведено је да је машина за прање
веша чија је цена 645.514,40 РСД половна, произведена 2019.г. Није достављен доказ о
власништву, доказ да је машина плаћена у целости, картица основних средстава власника и др.
документација предвиђена Програмом, Инструмент обезбеђења је залога на опреми која се
набавља (машина за веш стара 3 године и радни столови, полице и кутија за веш) тако да је
неадекватно средство обезбеђења.

7.

ZORAN LJUBIĆ
PR
PROIZVODNJA
BEHATONA
*LJUBIĆ KOOP*
BEOGRAD-STARI
GRAD (MB:
66332250)

Beogard Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti 6.000.000,00 Клијент је по предаји захтева за кредит извршио промену пословног простора у коме би вршио

делатност, али до наведеног рока није доставио доказ о власништву за пословни простор.

Укупно за Београд 18.148.859,38

Јабланички округ

8.

BRANISLAV
ANĐELKOVIĆ PR
RADNJA ZA
OBRADU
DRVETA KOMI
WOOD VUČJE
(MB: 66664210)

Vučje
Ulaganje u nabavku
opreme/mašina za obradu
drveta.

6.000.000,00 неадекватна средства обезбеђења - Клијент није отклонио недостатке на понуђеном средству
обезбеђења у датом року у складу са писмом од 04.11.2022.године.

Укупно за Јабланички округ 6.000.000,00

Јужно-банатски округ

9.

OLIVERA MOSIĆ
PR UNUTRAŠNJE
I SPOLJAŠNJE
BOJENJE
ZGRADA MOSIĆ
KOLOR MO
DOLOVO (MB:
66665976)

Dolovo Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti 1.165.647,80 Захтев се одбија из разлога неусклађенОсти са Програмом тј. постоје повезана лица која

обављају исту делатност као предузетница.

Укупно за Јужно-банатски округ 1.165.647,80

Колубарски округ

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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890.400,00
381.600,00

890.400,00
381.600,00

4.184.250,00
1.793.250,00

1.448.931,40
620.970,60

5.633.181,40
2.414.220,60

4.200.000,00
1.800.000,00

10.

BOŽIDAR GLIŠIĆ
PR AMBULANTA
ZA
REHABILITACIJU
FIZIO GLIŠIĆ
VALJEVO (MB:
66471772)

Valjevo
Ulaganje u nabavku opreme:
*BTL-6000 Target
Radiofrequency ELITE*

1.272.000,00

Божидар Глишич је од 07.03.2018.г. до 07.03.2022.г. био оснивач козметичког салона "Глишић
ГБ", МБ : 64918214, Ваљево. После брисања привредног субјекта "Глишић ГБ" ПР,
01.04.2022.г. је основао амбуланту за рехабилитацију "Физио Глишић", МБ : 66471772, Ваљево .
Како је козметички салона "Глишић ГБ" брисан из надлежног регистра после објаве јавног
позива, Захтев се не може позитивно оценити, обзиром да нису задовољени критеријуми
Програма.

Укупно за Колубарски округ 1.272.000,00

Мачвански округ

11.

CVIJO MANDIĆ
PR PRERADA I
KONZERVISANJE
VOĆA FRUIT &
WOOD BOBIJA
TORNIK (MB:
66554163)

Tornik Nabavka opreme za obavljanje
delatnosti 5.977.500,00

Предузетничка радња у закупу има хладњачу, а планира се набавка траке за калибрацију И
палетних рамова од металних елемената. Наведена ставке су у функцији складиштења воћа И
поврћа И нису у складу са шифром делатности: 1039 – Остала прерада И конзервирање воћа И
поврћа, док у пословном плану децидирано пише да је радња основана са циљем сортирања И
складиштења замрзнутог воћа (малине, купине, вишње, шљиве) у изнајмљеној хладњачи у
Торнику у околини Љубовије.  Поред тога, у Упутству о спровођењу програма пише: “Средства
по овом Програму се не могу користити за: 1. примарну пољопривредну производњу; Примарна
пољопривредна производња у смислу овог програма, обухвата гајење биљних култура и
домаћих животиња и остале намене у непосредној вези са гајењем биљака и животиња, као и
чување и складиштење, а не обухвата хладњаче, сушаре, опрему за паковање, сортирање,
прераду и сл.”. Опрема која се набавља по Програму, не набавља се у циљу даље прераде, већ
искључиво ради складиштења воћа И поврћа.

12.
Tamara Panić PR
Salon lepote TAŠA
(MB: 66458121)

Šabac Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti 2.069.902,00

Висок ризик пројекта и висок ризик инструмента обезбеђења.Хипотека на предметној
непокретности је планирана и за обезбеђење старт уп кредита по захтеву 627-2022, за кредит од
3.557.059,10 рсд; улагање у набавку опреме и обртна средства за отварање дечије играонице у
Сокобањи. Осим предмет хипотеке није утврђена друга повезаност са подносиоцем захтева
Јована Рашић пр Играоница GalaxySB Сокобања. Ризик инструмента обезбеђења је висок
имајући у виду значајну разлику између процењене вредности непокретности и основице по
којој се плаћа порез на исте непокретности.

Укупно за Мачвански округ 8.047.402,00

Моравички округ

13.

ALEKSANDAR
ĐOKIĆ PR
MAŠINSKA
OBRADA
METALA AK
LASER
ENGINEERING
LUČANI (MB:
66671445)

Lučani

Ulaganje u nabavku opreme-
*Fiber laser A3 3kw MAX sa
scanning opcijom naprednog
rezanja*

8.850.000,00 Предузетничка радња не располаже пословним простором у који може да смести предмет
инвестиције и започне обављање делатности

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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4.200.000,00
1.800.000,00

4.199.999,30
1.799.999,70

4.199.999,30
1.799.999,70

3.600.000,00
2.400.000,00

4.103.400,00
1.758.600,00

7.703.400,00
4.158.600,00

Укупно за Моравички округ 8.850.000,00

Подунавски округ

14.

Dragana Mihajlović
pr Ugostiteljska
radnja NOVA
EVROPA PLUS
UM Velika Plana
(MB: 66695468)

Velika Plana

Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti i deo
sredstava za investiciono
održavanje

5.999.999,00

У случају одобрења, максимални износ који би се могао одобрити са свим корекцијама и у
складу са пондерисаном вредношћу понуђених средстава обезбеђења износи 3.000.000,00 РСД
(кредит Фонда 2.100.000,00 РСД и бесповратна средстав Министарства 900.000,00 РСД). Износ
би се односио само на финансирање дела опреме. У том случају би предузетница имала
сопствена улагања у износу од 2.999.999,00 РСД (сопствена улагања нису наведена у
Пословном плану), а како је реч о почетнику у пословању, то доводи у питање могућност
реализације пројекта.

Укупно за Подунавски округ 5.999.999,00

Рашки округ

15.

Филип
Јоксимовић пр
Угоститељска
радња РАШ
КАФЕ Супње
(MB: 66720519)

Supnje Ulaganje u kupovinu opreme i
nameštaja za ugostiteljstvo 7.446.206,61

Простор у ком би се делатност обављала се налази у објекту који је у изградњи, што није
прихватљиво. Простор је узет у закуп од СЗТР ИВЕР Рашка, МБ 56278451 чији је оснивач отац
предузетника Ненад Јоксимовић без достављених доказа о власништву

16.

SELMA MAVRIĆ
PR RADNJA ZA
PROIZVODNJU
PREHRAMBENIH
PROIZVODA
ALTAN I
NEDŽLA NOVI
PAZAR (MB:
66394905)

Novi Pazar
Ulaganje u kupovinu opreme za
proizvodnju svežih peciva,
mantija i pita sa sirom

5.862.000,00

Прегледом приложене документације и званичних, релевантних сајтова од стране стручних
служби Фонда, утврђене су следеће чињенице:  Предузетничка радња је регистрована
18.01.2022. године. Прокуриста је до 12.08.2022. године био Аднан Пепић, који је у исто време
И закуподавац пословног простора у којем се планира обављање делатности, као И заложни
дужник, тј. власник непокретности која се нуди као обезбеђење кредита (хипотека другог реда).
Такође, иста непокретност је обезбеђење кредита код Фонда, уговор број 103373, у износу од
1.500.000,00 рсд, који је одобрен привредном друштву Булевар терм доо Нови Пазар – у
ликвидацији. Поменуто друштво је у континуираној блокади од 28.10.2021. године (360 дана, на
дан 19.10.2022.), у износу од 209.714,32 рсд. Аднан Пепић је поред наведеног био оснивач: 1.
Агенција за пословне активности П АДО Аднан Пепић ПР Нови Пазар, основана 22.08.2008.,
брисана из регистра 15.12.2009. године, 2. Градња Пепић доо Нови Пазар – у ликвидацији,
основано 04.12.2009., брисано из регистра 28.08.2019. године.

Укупно за Рашки округ 13.308.206,61

Зајечарски округ

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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3.557.059,10
1.524.453,90

3.557.059,10
1.524.453,90

999.600,00
428.400,00

1.500.000,00
1.000.000,00

2.499.600,00
1.428.400,00

17.

Јована Рашић
предузетник
Играоница
GALAXYSB
Сокобања (MB:
66465896)

Sokobanja Nabavka opreme za obavljanje
delatnosti 5.081.513,00

Предлаже се одбијање предметног захтева из следећих разлога: - Према уговору о закупу
пословни простор који се закупљује налази се на другом спрату, а према подацима из катастра
и приложеним фотографијама објекат нема два спрата; стање простора није задовољавајуће
(бетонски под, не виде се мокри чвор нити кухињски део); простор је највероватније у
поткровљу и евидентно је да није припремљен за отварање играонице; - у пословном плану је
наведено да је у плану текуће одржавање вредности 350.000,00 рсд о чему је достављен и
Предрачун радова исте вредности који не може бити финансиран средствима Програма имајући
у виду да наведени радови не спадају у текуће одржавање, који су једина врста улагања у
грађевинске радове предвиђена за финансирање средствима Програма; осим тога Предрачун је
издао привредни субјект регистрован у јуну 2022.г., Сузана Пезеровић пр изградња Тимотиx
Бољевац, који има 2 повезана лица са раскинутим уговорима са Фондом; Оперативни трошкови
су предвиђени у износу од милион рсд што је свакако високо за дечију играоницу која послује
у простору закупљеном без накнаде. - Предрачун вредности 3.323.981,35 рсд (највећа ставка
предрачунске вредности улагања) за набавку намештаја и опреме издао је добављач основан у
јуну 2022.г. који има пријављен прекид обављања делатности, има претежну делатност која не
покрива производњу значајног дела опреме наведене у Предрачуну. Хипотека на предметној
непокретности је планирана и за обезбеђење старт ап кредита по захтеву 624-2022, за кредит од
1.448.931,40 рсд, за отварање Салона лепоте у Шапцу. Ризик инструмента обезбеђења је висок
имајући у виду значајну разлику између процењене вредности непокретности и основице по
којој се плаћа порез на исте непокретности.

Укупно за Зајечарски округ 5.081.513,00

Златиборски округ

18.

Marijana Bojić pr.
popravka mašina
"Poletarac elektro"
(MB: 66490688)

Virovo

Ulaganje u nabavku opreme za
opravku i nadogradnju mašina i
merenje i dijagnostikovanje
parametara

1.428.000,00

Ова набавка није прихватљива за финансирање имајући у виду уопштен начин на који је опрема
дефинисана у Предрачуну као и пословање и претежну делатност добављача која није у складу
са Програмом,а где се предвиђа следеће: „У случају набавке нове опреме/возила, добављач
опреме/возила може бити само произвођач опреме/возила или увозник/овлашћени дистрибутер
те опреме/возила“.  Оцена инструмента обезбеђења: НЕГАТИВНА – залога на опреми која није
јасно дефинисана у предрачуну добављача; Захтев се одбија из разлога негативне оцене
клијента, пројекта и инструмента обезбеђења.

19.

ЉУБО
ЧОЛОВИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА
СВЕЖЕГ
ПЕЦИВА И
КОЛАЧА УКУС
МЕРАКА 033
НОВА ВАРОШ
(MB: 66226166)

Nova Varoš Ulaganje u kupovinu opreme za
proizvodnju peciva i kolača 2.500.000,00

Уредба предвиђа одбијање захтева за доделу бесповратних средстава уколико се на локацији
већ налази опрема која је предмет финансирања, без обзира да ли је опрема плаћена добављачу
или не.  Осим тога у овом случају спорно је и то што је за опрему вредности 497.575,32 рсд (од
укупно 2.116.816,92 рсд) достављена документација којом је исту стекло повезано лице
добављача а не добављач а опрема чији добављач јесте власник је купљена средствима
Развојног програма из 2017.г.

Укупно за Златиборски округ 3.928.000,00

Београд

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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1.000.000,00
300.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

9.400.000,00
3.900.000,00

4.093.243,99
1.754.243,42

4.093.243,99
1.754.243,42

20.

*CELESTE
PREMIUM* DOO
VINČA (MB:
21838390)

Vinča nabavka mašine za rolne -
uzdužni nož 4.248.000,00 висок ризик клијента и висок ризик пројекта

21.

V 12 Terra
Demetra
International d.o.o.
Beograd (MB:
21799394)

Beograd
Ulaganje u kupovinu novog
teretnog vozila za obavljanje
delatnosti

9.240.880,00

Програмом је дефинисано да уколико се утврди да је захтев за доделу бесповратних средстава
поднео привредни субјект чији оснивач је лице које је у сродству са лицем које се већ бави
сличном делатношћу, (у овом сслучају то је привредно друштвоSBC Smart Building Construction
доо Београд), сматра се да се ради о наставку пословања и бесповратна средства не могу бити
одобрена.  Такође, приликом теренске контроле није затечена грађевинска опрема коју
подносилац захтева наводно поседује нити је на било који други начин она документована, а у
исто време се траже средства за превоз те опреме.По Програма није могуће финансирати
делатност транспорта и саобраћаја.

22.
Beorecycle doo
Beograd (MB:
21844527)

Beograd Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti 70.304.988,20

Обрадом стручних служби, утврђено је да пословни простор није адекватан, тј. нису обезбеђени
адекватни услови за смештај машина и обављање делатности рециклаже. Поред тога је утврђено
И следеће: - закуподавац Сања Митровић је била или је оснивач следећих привредних субјеката
: 1. “Мистинг – метал ирон стеел традинг”доо, МБ : 21827568 (Сања Митровић 25% удела).
Делатност друштва – трговина на велико отпацима и остацима, основано у августу 2022.г; 2.
Сања Митровић ПР Демонтажа олупина, МБ : 65635046, основан 2019.г., брисан 2021.г; 3. “СС
метал рециклажа 1996”доо, МБ : 21236632 (Сања Митровић 100% удела до 2021.г). Друштво је
у блокади од децембра 2021.г. у износу од 698.996,14 РСД (343 дана у континуитету); 4. “СОС
метали”доо – у ликвидацији, МБ : 21263974 (Сања Митровић 100% удела до 2017.г). Друштво
је у блокади од маја 2017.г. у износу од 994.895,00 РСД (1520 дана у континуитету); - 75%
удела у друштву “Мистинг – метал ирон стеел традинг”доо, МБ : 21827568 (25% удела има
закуподавац Сања Митровић) има Димитрије Лукић, који је оснивач и законски заступник
привредног друштва “Гамепуб”доо, МБ : 21355364, који је предвиђен за јемца по овом
кредиту.- јемац “Гамепуб*”доо има опадајући тренд пословних Прихода, пословни губитак у
2021.г, незадовољавајућу ликвидност и НОФ у сва три посматрана периода, високу задуженост
у 2020.г. и 2021.г.

Укупно за Београд 83.793.868,20

Јужно-банатски округ

23.

MOJA PEKARA
013 DOO
PANČEVO (MB:
21662771)

Pančevo Ulaganje u kupovinu dostavnog
vozila 5.847.491,41

Повезана лица привредног друштва “Моја пекара 013” доо (породична веза – родитељи) били су
оснивачи четири привредна субјекта регистрована за делатност 1071-Производња хлеба, свежег
пецива и колача. Поред тога, оснивач Стефан Малиџан је од 2017.г. до септембра 2020.г.
обављао исту делатност, па би ово био шести покушај наставка породичног бизниса. Према
достављеним фотографијама, у пословном простору већ постоји опрема, а из тражених
средстава је планирана куповина теретног возила.  Мајка оснивача Весна Малиџан је у 2008.г.
добила два старт уп кредита Фонда, један за предузетнике и један за привредно друштво и на тај
начин прекршила Услове за одобрење кредита.  Захтев се одбија због неизмирених дуговања
мајке оснивача по два start up кредита Фонда за развој у укупном износу од cca рсд 6,6 мил.

Укупно за Јужно-банатски округ 5.847.491,41

Моравички округ

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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2.816.576,00
1.207.104,00

4.200.000,00
1.800.000,00

7.016.576,00
3.007.104,00

994.000,00
426.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

5.194.000,00
2.226.000,00

2.952.000,00
1.968.000,00

2.952.000,00
1.968.000,00

75.059.614,82
33.956.973,77

24.
Auto Matex DOO
Čačak (MB:
21789496)

Mojsinje Ulaganje u kupovinu opreme za
tehnički pregled motornih vozila 4.023.680,00 Постоји висок ризик клијента због сличне делатности повезаног лица као и репутациони ризик

власника пословног простора.

25.
ATOS GYM DOO
ČAČAK (MB:
21793272)

Čačak Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti 8.889.155,46

Како је Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике
у пословању у 2022.г. дефинисано "Да за средства могу да конкуришу и корисници чији су
оснивачи предходно били оснивачи највише једног привредног субјекта (исто се односи и на
осниваче и чланове удружења који су остварили приходе на тржишту), који је брисан из
регистра пре објављивања јавног позива, или је још увек активан, али је оснивач пренео своја
оснивачка права на друго лице", што овде није случај

Укупно за Моравички округ 12.912.835,46

Поморавски округ

26.

PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA
OBRADU
DRVETA DEKO-
DRVO DOO
PARAĆIN (MB:
21751243)

Paraćin Kupovina opreme za obradu
drveta 1.420.000,00 Сектор ризика није сагласан са одобрењем кредита имајући у виду податке дате Фонду,

повезано лице, планирано улагање, добављача који није у складу са Програмом.

27.

PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU
PELETA
GOPLAM-PEL
DOO PARAĆIN
(MB: 21744425)

Paraćin Ulaganje u nabavku linije za
proizvodnju peleta 6.000.000,00

Понуђени инструмент обезбеђења није прихватљив имајући у виду незадовољавајућу процењену
вредност непокретности и некомплетну документацију.Такође клијент је Фонду и теренској
контроли доставио опречне информације у вези са пословним простором и повезаним лицима.

Укупно за Поморавски округ 7.420.000,00

Зајечарски округ

28.

DRNDA FRUITS
DOO GORNJE
ZUNIĆE-
KNJAŽEVAC (MB:
21796077)

Gornje Zuniče Kupovina sušare za preradu i
sušenje voća i povrća 4.920.000,00

Према извештају теренске контроле и фотографијама од 04.11.2022.г, потребно је извршити
санације на објекту како би опрема била уграђена, што инвеститор није планирао захтевом и
пословним планом.  Програмом је дефинисано да је изградња хладњаче/расхладних панела и
соларних панела из старт уп средстава дозвољена само на земљишту које је у власништву
подносиоца захтева, што би требало да важи и за сушаре.

Укупно за Зајечарски округ 4.920.000,00

Укупно 186.695.822,86

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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У Београду, 06.02.2023. год.
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