
1.451.520,00
622.080,00

1.451.520,00
622.080,00

2.100.000,00
900.000,00

2.100.000,00
900.000,00

994.000,00
426.000,00

994.000,00
426.000,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2018. години - предузетници и правна лица за 28. седницу Управног Одбора од 14.12.2018. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.

Миломир Калић
пр. фитнес центар
Fit world (МБ:
65121336)

Београд

Улагање у набавку опреме за
пружање услуга релаксације и
мршављења (захтев:
2018/785/0)

2.073.600,00

Према Програму за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању
за 2018.годину, део потребне, обавезне документације коју треба доставити уз Захтев за кредит
је И Уверење Пореске управе о измиреним дуговањима. Дана 30.11.2018.године, приликом
предаје Захтева, констатовано је да недостаје поменуто уверење Пореске управе, а клијенту је
остављен рок да исто достави до 07.12.2018.године. До наведеног рока то није учињено.

Укупно за Београд 2.073.600,00

Рашки округ

2.

ANĐELA PEŠIĆ
PR
PROIZVODNJA
OSTALIH
METALNIH
PROIZVODA EP
METALS
DRAKČIĆI (MB:
65064138)

Drakčići

Nabavka nove opreme za
proizvodnju prohromskih lukova
i krivina za ugradnju i spajanje
instalacija za protok mleka u
industriji prerade mleka (zahtev:
2018/510/0)

3.000.000,00

Пројектом је планирано је да се: делатност обавља у производном простору добављача опреме;
да се из кредита Фонда и бесповратних средстава финансира куповина половне машине која је
саставни део производног процеса добављача; подносилац захтева је кроз уговор о праву
коришћења дела производног простора добављача условљен да првенствено производи за тог
добављача.

Укупно за Рашки округ 3.000.000,00

Средње-банатски округ

3.

GABRIELA
ĐUKANOVIĆ PR
USLUGE
PAKOVANJA
DORA
DISTRIBUCIJA
ZRENJANIN
(MB: 64930931)

Zrenjanin

Kupovina automatske
horizontalne varilice za vrećice
(Pody pak) x2 (zahtev:
2018/521/0)

1.420.000,00 Наведена делатност је услужна, тј. нема производни карактер, што није у складу са Програмом
за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању за 2018.годину.

Укупно за Средње-банатски округ 1.420.000,00

Сремски-округ
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3.877.948,00
1.661.978,00

3.877.948,00
1.661.978,00

4.151.000,00
1.779.000,00

4.151.000,00
1.779.000,00

3.914.479,80
1.677.634,20

4.132.800,00
1.771.200,00

8.047.279,80
3.448.834,20

4.

Radojka Ilić pr.
obrada metala
bravar polirnica
Ilić (MB:
65185865)

Stari Banovci
Ulaganje u nabavku opreme-
TM-3P troosna CNC glodalica
(zahtev: 2018/736/0)

11.739.926,00

Према Програму за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању
за 2018.годину, предвиђено је да оснивач предузетничке радње буде запослен у истој на
неодређено време И у складу с тим да приложи одговарајући МА образац. Обзиром да је
оснивач, Илић Радојка, корисник старосне пензије, није могуће да се у предузетничкој радњи
запосли на неодређено време, као ни да достави МА образац, што није у складу са Програмом.

Укупно за Сремски-округ 11.739.926,00

Јужно-бачки округ

5.

PELETJAN DOO
BAČKI
PETROVAC
preduzeće za
proizvodnju ostalih
proizvoda od
drveta slame i
pruća (MB:
21386120)

Bački Petrovac

Ulaganje u nabavku opreme:
rendisaljka, rotaciona sušara,
peletirka sa opremom,
homogenizator, dozator
peleterke, silos (zahtev:
2018/452/0)

7.116.000,00 Пројектом је предвиђено да се делатност обавља у изнајмљеној производној хали где је већ
успостављена иста производња.

Укупно за Јужно-бачки округ 7.116.000,00

Колубарски округ

6.

PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU
PROMET I
USLUGE NIM-
NIM DOO
SOVLJAK (MB:
21281310)

Sovljak
Kupovina opreme i mašina za
lasersku štampu i brendiranje
(zahtev: 2018/518/0)

5.592.114,00

По достављеном захтеву за одобрење кредита бр.2018/518/0 , Надлежне службе Фонда су дана
21.09.2018.године упутиле захтев за допуну документације да је неопходно доставити нову
Процену тржишне вредности непокретности која ће бити урађена од стране проценитеља који се
налази у Именику лиценцираних проценитеља код Министарства финансија РС. Првобитни рок
за доставу наведене документације био је 01.10.2018.године. Како клијент до наведеног рока, а
ни до данашњег дана 26.11.2018. године, није поступио у складу са дописом за допуну и није
отклонио наведене недостатке средство обезбеђења не може бити обрађено.

7.

HRAST
GRANICA DOO
VALJEVO (MB:
21377635)

Valjevo

Ulaganje u nabavku
opreme:kombinovana mašina za
obradu drveta, pokretna
automatska brenta, uređaj za
pakovanje i vakumiranje
peletiziranje (zahtev:
2018/475/0)

5.904.000,00

Према програму Фонда за START UP, лице овлашћено за заступање не сме да буде власник или
заступник другог правног субјекта. Детаљном провером добављача и опреме од стране сектора
кредита, утврђено је да добављач из Италије, Sicar Group не постоји од 2013. године, као и да
машина марке ROBOPAC R1205 више није у понуди овог произвођача.  На основу свега
наведеног, сектор ризика је сагласан са предлогом за одбијање сектора кредита због
НЕПРИХВАТЉИВОГ РИЗИКА КЛИЈЕНТА И НЕПРИХВАТЉИВОГ РИЗИКА ПРОЈЕКТА 

Укупно за Колубарски округ 11.496.114,00

Подунавски округ

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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2.452.800,00
1.051.200,00

2.452.800,00
1.051.200,00

993.440,00
425.760,00

993.440,00
425.760,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

28.267.987,80
12.114.852,20

8.

Privredno Društvo
za proizvodnju
peleta DDF Pelet
Plus Doo
Smederevo (MB:
21395994)

Smederevo

Ulaganje u nabavku opreme:
filtersko postrojenje tip KAF
030, filtersko postrojenje tip
KAF 6, filtersko postrojenje tip
KAF 6 (zahtev: 2018/469/0)

3.504.000,00

С обзиром да се из кредита Фонда и бесповратних средстава финансира мањи део укупне
вредности инвестиције, постоји ризик пројекта узимајући у обзир да набавком само филтерских
постројења није могуће започети производњу пелета која је планирана те се предлаже одбијање
захтева.

Укупно за Подунавски округ 3.504.000,00

Северно-бачки округ

9.
PERINOVICA
DOO SUBOTICA
(MB: 21407046)

Bačka Topola
Kupovina linije za briketiranje
žetvenih ostataka (zahtev:
2018/547/0)

1.419.200,00

Приликом подношења документације достављено је Уверење пореске управе о измиреним
пореским обавезама које је старије од 30 дана ( Уверење је издато 08.08.2018.године, датум
пријема Захтева за кредит је 18.09.2018.године). Обрада захтева је завршена 17.10.2018.године и
од тада нисмо успели да успоставимо контакт са клијентом јер на број телефона и маил адресу
који су наведени у Захтеву не одговара.

Укупно за Северно-бачки округ 1.419.200,00

Сремски-округ

10. *GM-CNC* d.o.o.
(MB: 21386707) Inđija

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju delova za auto i
mašinsku industriju (zahtev:
2018/656/0)

23.700.000,00

Провером је утврђено да је оснивач старт уп предузећа био један од чланова активног
привредног друштва за производњу гасне и енергетске опреме, инжењеринг и трговину Гастех
доо Инђија (МБ 08755671 ) са уделом 23,5 % и да је дана 04.07.2018. решењем АПР-а БД
56622/2018 обрисан из чланства у друштву.  У Програму подстицања развоја предузетништва
кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години је дефинисано да за
средства по Програму могу да конкуришу и клијенти који су претходно били оснивачи и
власници највише једног привредног субјекта који је брисан из регистра пре објављивања јавног
позива

Укупно за Сремски-округ 23.700.000,00

Укупно 65.468.840,00

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 14.12.2018. год.
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