
282.970,63
121.273,13

282.970,63
121.273,13

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

953.400,00
408.600,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2021. години - предузетници и правна лица за 13. седницу Управног одбора од 25.06.2021. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Колубарски округ

1.

Никола
Миловановић
предузетник
Постављање
подних и зидних
облога
Дијагонала луx
Ваљево (МБ:
65789388)

Ваљево

Куповина машина за
постављање подних и зидних
облока. Претежно марке Босх.
Машине за сечење,дијамантске
бургије,угаона
брусилица,линиски
ласер,усисивач за суво и
мокро усисавање.

404.243,76

Према Уредби о утврђивању програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску
подршку за почетнике у пословању у 2021. години, уколико се утврди да је захтев за доделу
бесповратних средстава поднео привредни субјект чији оснивач је лице које је у првом степену
сродства са лицем које се већ бави истом или сродном делатношћу којом се бави и оснивач
подносиоца захтева, сматраће се да је то наставак спровођења постојеће породичне делатности и
захтев за доделу бесповратних средстава неће бити одобрен.

Укупно за Колубарски округ 404.243,76

Моравички округ

2.

LUKA
SLAVKOVIĆ PR
PRANJE I
HEMIJSKO
ČIŠĆENJE
HOBOTNICA VS
2020 MOJSINJE
(MB: 65802414)

Čačak

Kupovina opreme za pranje i
čišćenje .  Finalna mašina za
čišćenje,mašina za ispiranje
tepiha sa
pneumatikom,ekstraciona mašina
za pranje, sušač,ventilaciona
komota toplog
vazduha,ventilaciona komora
hladnog vazduha,komora za fino
sušenje proizvoda od tekstila.

6.000.000,00

Висок ризик пројекта: Закуподавац је у дугорочној блокади 562 дана,висок износа дуга од рсд
33 мил; Предимензиониран пројекат: велика улагања у туђи објекат који се односи на уградњу и
инсталирање сушара, комора, вентилација и сл.; Неразрађен пројекат : према Пословном плану,
као и у Подацима о пројекту које је доставила надлежан АРРА, наводи се да поднисилац захтева
нема опрему, те је нејасно на који начин би се обављао транспорт тепиха из Чачка и околине
који су удаљени око 12км, а које наводи као своје циљно тржиште).

Укупно за Моравички округ 6.000.000,00

Нишавски округ

3.

ALEKSANDAR
VELIČKOVIĆ PR
SERVIS ZA
POPRAVKU
MOTORNIH
VOZILA DETOX
SERVIS NIŠ (MB:
66038904)

Niš Nabavka opreme za čišćenje
filtera kod motornih vozila 1.362.000,00

Закупљени пословни простор за обављање делатности користи предузетничка радња Славољуб
Милић п.р Engine Detox Service Ниш (Палилула), на адреси Великојастребачка 5 и радња
послује од априла 2018.г. Достављена документација о пословном простору није адекватна
обзиром да се на достављеном Пореском решењу власника објекта не могу видети адреса и
површина непокретности. Према достављеној Изјави о повезаним лицима , нема повезаних лица,
међутим одређена повезаност постоји са предузетничком радњом Славољуб Милић п.р Радња за
одржавање моторних возила Engine Detox Service Ниш (Великојастербачка 5) , мб.64947982,
која је основана 02.04.20218.г., и регистрована за делатност 4520 - Одржавање и поправка
моторних возила. Detox Servis и Engine Detox Service су регистровани на истој адреси, а на
фотографијама пословног простора се може видети да је на улазу фирма Engine Detox Servise.
На сајту Engine Detox Service се може видети најава скорог проширења асортимана услугама за
које се набавља опрема по овом захтеву.
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953.400,00
408.600,00

3.850.000,00
1.650.000,00

3.850.000,00
1.650.000,00

591.011,20
318.236,80

591.011,20
318.236,80

Укупно за Нишавски округ 1.362.000,00

Подунавски округ

4.

ALEKSANDAR
ŠUNIĆ PR
KETERING
USLUGE MESTO
VRHUNSKIH
UKUSA VELIKA
PLANA (MB:
66049728)

Velika Plana

Ulaganje u nabavku opreme za
pripremu hrane delatnosti
keteringa. Deo za uređenje
prostora i operativne troškove.
Rashladni sto FRIGOTERM ,
Jednoetažna pizza peć RESTO
ITALY ,Postolje za pica peć ,
Radni sto FRIGOTERM , Viseći
elementi FRIGOTERM ,
Dvodelna sudopera
FRIGOTERM , Plinski roštilj
POLARIS DUO i ostali aparati
po specifikaciji - profakturi.

6.382.455,00 Понуђено обезбеђење (непокретност), није прихватљиво за хипотеку јер је као врста права
уписана државина уместо права својине.

Укупно за Подунавски округ 6.382.455,00

Сремски-округ

5.

NEVEN
MILJEVIĆ PR
MAŠINSKA
OBRADA
METALA
KRAJINA
METAL
INŽENJERING
MAČVANSKA
MITROVICA
(MB: 65946289)

Mačvanska
Mitrovica

Ulaganje za nabavku opreme za
obradu metala . Varming 351D ,
Esab 180 invetorski , Testera
PMS 230/260 SAD , Metabo
KHEB 5-40 BL .

909.248,00

По Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2021. години, бесповратна средства се не могу одобрити привредном субјекту чији
је оснивач лице које је у првом степену сродства (супруг, супруга, деца, сестра, брат, родитељи
и друго) са лицем које се већ бави истом или сродном делатношћу, а што се сматра наставком
спровођења постојеће породичне делатности.

Укупно за Сремски-округ 909.248,00

Београд

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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4.104.261,84
1.758.969,36

993.545,00
425.805,00

5.097.806,84
2.184.774,36

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

3.574.000,00
1.531.000,00

6.

PRIVREDNO
DRUŠTVO
NIKOS 2020
DOO BEOGRAD-
ZVEZDARA (MB:
21623903)

Beograd

Ulaganje u nabavku opreme za
preradu mesa .Prof.električna
testera za kosti
,prof,elektr.horizontalni kuter ,
presa za pljeskavice , mlin za
meso , vertikaalni zamrzivač ,
vrtikalni orman , elek.šporet sa
rernom ,mašina za pranje posuđa
.

5.863.231,20

На основу Извештаја теренске контроле коју је обавила надлежна АРРА за град Београд,
утврђено је да пословни простор у коме се планира смештај опреме и отпочињање делатности
прераде меса није исти као пословни простор наведен и документован у Пословном
плану.Наиме,из достављених фотографија у прилогу Извештаја могу се видети справе за
вежбање, огледала итд.односно у питању је теретана, за коју Клијент наводи да је некада радила
као месара.У Пословном плану Клијент такође наводи да се пословни простор где је планирано
обављање делатности налази на адреси Миријево, Јованке Радаковић бр.74б, како је
евидентирано и у достављеном Уговору о закупу, међутим, према Извештају теренске контроле,
пословни простор налази се у ул. Петра Банићевића бр.5.Простор није припремљен за делатност
припреме хране.

7.

MB Maričić
niskogradnja
D.O.O. Beograd-
Zemun (MB:
21603279)

Beograd Ulaganje u kupovinu mašine za
gletovanje WAGNER . 1.419.350,00

Прегледом приложене документације, утврђено је да недостаје део обавезне документације
предвиђене Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у
пословању за 2021.годину, и то: 1. Уговор о закупу пословног простора на рок од минимум 5
или више година (приложени уговор је закључен на рок од 12 месеци), као и 2. доказ о
власништву поменутог простора у корист закуподавца (Маричић Снежана). Мејлом од
19.05.2021. године клијенту је дат рок за достављање недостајуће документације. Рок за допуну
документације је био 26.05.2021. године. До дана 02.06.2021. године клијент није доставио
тражену документацију.

Укупно за Београд 7.282.581,20

Моравички округ

8.
Jelica Kop d.o.o.
Guča (MB:
21672661)

Guča

Ulaganje u kupovinu mašine za
postavljanje vodovodnih i
kanalizacionih cevi , kao i
rovokopač i utovarivač.  Marke
KOMATSU ,model WB97S-5EO
.

9.473.040,00
Обзиром да је намера набавка тешке грађевинске машине за припрему градилишта, захтев није
у складу са Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у
пословању за 2021.годину

Укупно за Моравички округ 9.473.040,00

Подунавски округ

9.

ALU PLANNING
DOO VELIKA
PLANA (MB:
21514730)

Velika Plana

Nabavka opreme za proizvodnju
. Mašina za varenje PVC,mašina
za sečenje alu i pvc
profila,merna letva dužine
3m,mašina za vađenje brava i
drenažu,mašina(portabl)za
vađenje brava,mašina za čišćenje
pvc profila,CNC sto za sečenje
stakla max veličina stakla
3210X2550mm.

6.000.000,00

Обрадом кредитног захтева је утврђено да је од оснивања у АПР-у регистровано више промена
од којих је последња од 01.04.2021.г. Тада је Милица Стојиљковић регистрована као власник
20% удела друштва уместо Милије Пешића. Имајући у виду да је промена оснивача извршена
након оглашавања Јавног позива привредно друштво не испуњава услове за доделу средстава
по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2021.г. Осим основног разлога неиспуњавања услова Програма постоји и
неповољна околност да је Бранко Николић, отац Игора Николића, од 07.08.2014.г. до
21.04.2021.г. имао предузетничку радњу Бранко Николић пр ДНВ-Пројект Велика Плана која се
бавила Уградњом столарије (делатност 4332) која је обрисана због блокаде пословних рачуна
дуже од две године а након привременог прекида који је пријављен 13.04.2018.г. Рачуни су
били блокирани за потраживање Пореске управе које је услед брисања остало ненаплаћено у
износу од 434.048,00рсд.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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3.574.000,00
1.531.000,00

980.000,00
420.000,00

980.000,00
420.000,00

23.729.188,67
10.233.884,29

Укупно за Подунавски округ 6.000.000,00

Шумадијски округ

10.

BODY BALANS
DOO
KRAGUJEVAC
(MB: 21586714)

Kragujevac
Kupvina opreme, infracrvene
peći i šlajferice za proizvodnju
ortopedskih pomagala

1.600.000,00

Немања Савић оснивач друштва, је у тренутку објављивања Јавног позива за доделу
бесповратних средстава по Програму 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

Укупно за Шумадијски округ 1.600.000,00

Укупно 39.413.567,96

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 30.06.2021. год.
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