Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2018. години - предузетници и правна лица за 26. седницу Управног Одбора од 06.11.2018. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Јужно-бачки округ

1.

"Недиић
Плус"Трговина
на мало и велико
Новица Недиш
Врбас
ПР Услуге
резања и обраде
дрвета (МБ:
65051087)

Куповина опреме за резање и
цепање дрвета (захтев:
2018/448/0)

Укупно за Јужно-бачки округ

1.759.200,00

1.759.200,00

Обрадом стручних служби Фонда, утврђено је да је предузетник директор у привредном
друштву „Агро-Јота“ доо, МБ: 20506440. Друштво је основано 2009. године, за делатност
друмског превоза терета. Од 2014. године, друштво има проблема са блокадама рачуна.
706.440,00 Тренутна блокада траје 345 дана (од 01.11.2017.г.) и износи 204.561,01 рсд.  Предузетник је
302.760,00 доставио Изјаву у којој се поменуто друштво не наводи као повезано лице. Према програму
развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању за 2018. годину,
оснивач привредног субјекта које аплицира за кредит по наведеном програму, не може бити
директор/заступник другог привредног друштва.
706.440,00
302.760,00

Јужно-банатски округ
2.

Miloš Vuletić pr.
Ketering (MB:
65066165)

Vršac

Ulaganje u nabavku opreme za
ketering (zahtev: 2018/591/0)

Укупно за Јужно-банатски округ

1.973.201,20

1.973.201,20

Предузетничка радња је конципирана као ресторан брзе хране, у прилог чему говоре локација И
826.000,00 асортиман производа, а Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за
354.000,00 почетнике у пословању за 2018.годину, није предвиђено финансирање ресторана И
угоститељских објеката.
826.000,00
354.000,00

Остале републике

3.

Marina Melović
PR mašinska
obrada metala
BMB METAL
(MB: 65097877)

Sevojno

Ulaganje u nabavku mašine za
obradu metala "Borverk"
(zahtev: 2018/487/0)

Укупно за Остале републике

1.152.000,00

1.152.000,00

Током обраде предмета је констатовано да је добављач Slavija company 014 доо Ваљево био у
блокади током 2015. и 2016. године, а такође и током 2018. године. И тренутно је у блокади у
806.400,00 трајању од укупно 162 дана (тренутно 41 дан у континуитету), са дугом у износу од 96.463,35
345.600,00 рсд. Предузетничкој радњи је мејлом остављен рок за замену добављача до 12.10.2018. године,
који је након тога у пар наврата продужаван. До дана 24.10.2018. године није достављена
документација за новог добављача, што сам пројекат чини ВИСОКО РИЗИЧНИМ.
806.400,00
345.600,00

Расински округ
4.

Ana Gajić pr.
Pekara "Fina
peciva Panadero"
(MB: 64693832)

Kruševac

Укупно за Расински округ

Nabavka opreme neophodne za
proizvodnju najfinijeg peciva i
proizvoda od različite vrste
brašna (zahtev: 2018/459/0)

1.357.920,00

900.000,00 Повезано лице оснивача радње Ане Гајић - супруг, ухапшен је у полицијској акцији у току
300.000,00 2018.године као припадник организоване криминалне организације.

1.357.920,00

900.000,00
300.000,00

Београд
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Р.Бр.
5.

Инвеститор
"Planinski
delikatesi" d.o.o.
(MB: 21415154)

Општина и
место улагања

Намена улагања

Ulaganje u nabavku opreme:
Mala Moštanica paneli i rashladna oprema
(zahtev: 2018/611/0)

Укупно за Београд

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

2.100.000,00

1.470.000,00 Понуђена средства обезбеђења су неприхватљива.
630.000,00

2.100.000,00

1.470.000,00
630.000,00

Јужно-бачки округ

6.

"Vilotas" d.o.o.
(MB: 21400955)

Kovilj

Kupovina nove Hammer
kombinovane mašine, model C3
31 Perform i Felder aspiratora,
model AF 14 (zahtev:
2018/555/0)

Укупно за Јужно-бачки округ

1.395.781,60

1.395.781,60

Оснивач привредног друштва Мирослав Вилотић је власник предузетничке радње "Блим Такси"
977.047,12 од 2008 године која је активног статуса у АПР-у. Програмом подстицања развоја
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018.години јасно је
418.734,48 дефинисано да Оснивач не сме да буде оснивач/директор/заступник другог привредног
субјекта.
977.047,12
418.734,48

Пчињски округ

7.

*Aurora Sawmill*
Doo (MB:
Vranje
21399523)

Kupovina teretnog vozila
*Citroen C3 Business 1.2. Pure
Tech 82* (zahtev: 2018/559/0)

1.425.220,00

997.654,00
427.566,00

8.

Privredno društvo
*Mushroom
Selo Gornji
empire*doo (MB: Ristovac
21339849)

Nabavka opreme za preradu i
konzervisanje pečuraka, maslina,
voća i povrća (zahtev:
2018/172/0)

1.309.233,60

916.463,52
392.770,08

2.734.453,60

1.914.117,52
820.336,08

Укупно за Пчињски округ

Саша Станковић, ЈМБГ: 1106972740035, отац оснивача је законски заступник-директор
активног привредног друштва “ЛАНИФИЦУС” доо, Буштрање, МБ: 21054445 је у у непрекидној
блокади од 22.08.2018.године за износ 1.882.899,07 РСД и није у бази Фонда. Отац оснивача је
законски заступник-директор привредног друштва “ВЕИПЕ-ДС” ВРАЊЕ - у стечају; МБ:
20432128; шифра основне делатности је резање и обрада дрвета. Саша Станковић је власник и
законски заступник-директор привредног друштва “СТАНКОВИЋ” С. БРЗА, ЛЕСКОВАЦ - у
ликвидацији МБ: 17345761са шифром основне делатности: 4690 - Неспецијализована трговина
на велико.  У бази Фонда привредном друштву “ВЕИПЕ-ДС”, МБ: 20432128 је одобрен СТАРТ
УП кредит бр. уговора 16421 за правна лица по програму за 2009.годину, на износ од
2.500.000,00 динара; тренутни статус: РАСКИНУТ 2014.године; неизмирен дуг : 3,390.000,00
динара (доспели дуг: 2.000.000,00 динара и. затезна камата 1.390.000,00 динара)  Отац осниваче
је доведен у везу са више правних лица (законски заступник или оснивач, или оба), која су
пословала или послују у истој делатности, и свако од наведених правних лица је пословало или
послује са проблемима, угашено је, неактивно је, у стечају је или је у процесу ликвидације.
Повезано лице, које обавља исту делатност, има раскинут уговор са Фондом и неизмирене
обавезе.
Наташа Младеновић, ЈМБГ: 2005969735031; мајка оснивача је власник 100% удела:
ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „КМ“ МЛАДЕНОВИЋ НАТАША И ОРТАЦИ ОД
БУЈАНОВАЦ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ, Матични број: 17384953; регистровано
2006.године; шифра делатности: 1039-Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа; не
приказује билансе на АПР-у; према подацима са сајта НБС, рачун ОД „КМ“ МЛАДЕНОВИЋ
НАТАША И ОРТАЦИ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ; у блокади за РСД 746.154,33 од
22.12.2016.године (од чега је дуг Пореској управи РСД 724.801,12).

Сремски-округ
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Р.Бр.

9.

Инвеститор

"Olimp-SPC"
DOO (MB:
21308358)

Општина и
место улагања

Stara Pazova

Намена улагања

Adaptacija postojećeg objekta
(zahtev: 2018/522/0)

Укупно за Сремски-округ

Предрачунска
вредност

6.000.000,00

6.000.000,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Из приложеног Пословног плана и остале документације за планирана улагања се види да је
намена кредита улагање у адаптацију односно завршетак ентеријера спортског објекта (зидарски,
4.200.000,00 изолатерски, браварски, керамичарски, подополагачки, молерски радови као и замена постојеће
1.800.000,00 столарије и санитарне опреме) и трајних обртних средстава.Подносиоцу захтева је 19.10.2018.
упућен е-маил у коме се тражи спецификација постојеће опреме и алата за обављање
производње као и појашњене процеса производње на који није стигао одговор.
4.200.000,00
1.800.000,00

Шумадијски округ

10. "AR Vita" Doo
(MB: 21408743)

Aranđelovac

Nabavka opreme za preradu
voća i adaptacija proizvodnog
prostora (zahtev: 2018/514/0)

6.000.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

"Mlekara Alpino"
11. DOO (MB:
21258482)

Badnjevac

Nabavka nove opreme za
preradu kozjeg mleka i
proizvodnju mlečnih proizvoda
(zahtev: 2018/417/0)

5.992.287,60

4.194.601,32
1.797.686,28

11.992.287,60

8.394.601,32
3.597.686,28

Укупно за Шумадијски округ

Провером је утврђено да је оснивач старт уп предузећа био први оснивач и законски заступник
активног привредног друштва Спортина Плус доо Београд, МБ 20553065 (нови оснивач и
зак.заступник Зоран Праштало). 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. 
- незадовољавајуће оцене ризика клијента: невенчан супруг и његови синови су оснивачи или
били у власништву предузећа, која су у стечају, угашена, не објављују финансијске извештаје
или у блокади.  - понуђено средство обезбеђења је незадовољавајуће - понуђени објекат бр.2
није утржив јер би његова продаја била везана са објектом број 1, почета је адапатција на
пренамени целине бр 2 али није завршена, није могуће утврдити висину процењене тржишне
вредности са пореском основицом јер Решење о порезу на имовину није достављено.

Западно-бачки округ
"Osojnik" doo,
12. Sonta (MB:
21277517)

Sonta

Укупно за Западно-бачки округ
Укупно

Nabavka opreme - linija za
proizvodnju PVC stolarije
(zahtev: 2018/91/0)

1.387.680,00

1.387.680,00
31.852.524,00

У непосредном разговору који су надлежне службе Фонда обавиле у просторијама Фонда за
Развој у Београду са оснивачем Браниславом Осојником, утврђено је да оснивач није упознат са
971.376,00 производним процесом друштва, са локацијом закупљеног производног простора, производним
416.304,00 и функционалним карактеристикама опреме која је предмет инвестиције, да без једне од машина
(Пантограф) је немогуће заокружити производни процес, да немају производну стратегију у
производњи са великом конкуренцијом итд..
971.376,00
416.304,00
21.165.981,96
8.985.420,84

У Београду, 07.11.2018. год.
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