Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2022. години - предузетници и правна лица за 30. седницу Управног одбора од 19.08.2022. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Нишавски округ

1.

Слађана
Китановић ПР
Угоститељска
радња
ИНСОМНИА 58
Ниш (МБ:
66591174)

Ниш

Набавка опреме за почетак
делатности ресторана

Укупно за Нишавски округ

5.900.000,00

5.900.000,00

- Достављен Уговор о закупу пословног простора и фотографије истог али није достављен Лист
непокретности као доказ о власништву истог (као закуподавац се наводи Александар Костић),
на сајту СКН на наведеној парцели није евидентирано постојање овог објекта. Од клијента
тражена допуна докукементације, достављено решење о порезу на имовини, Уговор о
купопродаји непокретности, али за кућу која се налази на истој адреси (површине 210м2,
4.130.000,00 објекат који се изнајмљује је у Уговору о закупу наведен као пословни простор површине
1.770.000,00 110м2). -Достављена је Понуда за извођење грађевинско машинских радова, а која се тиче
уградње клима уређаја, уградње вентилатора за извлачење ваздуха, уградња канала за
извлачење и убацивање ваздуха; грађевински радови-комплет; - Није достављено Решење за
радове или документ да за ове радове није потребна дозвола; С обзиром на то да је планирно
извођење грађевинских радова који обухватају уградњу опреме у објекат који није уписан у
надлежни Регистар , предметни захтев не може бити позитивно решен.
4.130.000,00
1.770.000,00

Поморавски округ

2.

MILENA
VESELINOVIĆ PR
BIRO ZA
PROJEKTOVANJE
Ćuprija
RENDER ARCH
STUDIO
PARAĆIN (MB:
66553965)

Укупно за Поморавски округ

Nabavka opreme za opremanje
biroa za projektovanje

1.725.420,00

1.725.420,00

- Јемац по кредиту је предузетничка радња RENDER ART Владимир Ракић пр Параћин,
регистрована крајем 2020.године, паушалац. Као и подносилац захтева, седиште фирме
регистровано у Параћину а делатност се обавља у Ћуприји у издвојеном месту НА ИСТОЈ
АДРЕСИ где делатност обавља и подносилац захтева - ул. Цара Лазара бр.123, Ћуприја. - У
објекту где ће се делатност обављати већ постоји канцеларијска опрема: столови, столице,
полице, ормари, као и кан.материјал (регистратори, папири), на основу достављених
1.207.794,00 фотографија закључује се да се у овом простору већ обављају одређени канцеларијски послови
(достављен је допуњен Уговор о закупу, где се у члану 3. наводи да ће сва постојеће опрема
517.626,00 бити изнета из објекта у случају одобрења кредита код Фонда). С обзиром на то да Радња за
коју је понуђено уговорно јемство и Подносилац захтева обављају релативно исту делатност на
истој адреси, у пословном простору који је опремљен канцеларијском опремом (столови и
столице), доводи се у питање наменско коришћење средстава кредита, односно постоји
могућност да опрему купљену из средстава кредита користе обе радње што није у скалду са
Програмом. Такође , јемство радње основане крајем 2020.г. која се паушално опорезује није
прихватљиво са аспекта ризика као средство обезбеђења.
1.207.794,00
517.626,00

Београд
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Р.Бр.

3.

Инвеститор

Beo clean house
doo Beograd (MB:
21793884)

Општина и
место улагања

Beograd

Намена улагања

Ulaganje u kupovinu opreme za
uslugu pranja

Укупно за Београд

Предрачунска
вредност

6.000.000,00

6.000.000,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Привредно друштво је поднело захтев за старт уп кредит дана 03.08.2022. године. Регистрована
делатност је 9601 - Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа а пре тога
делатност Н 8121 - Услуге редовног чишћења зграда која је промењена. Предмет улагања –
4.200.000,00 куповина опреме за прање веша према пословном плану. Достављен је предрачун привредног
1.800.000,00 друштва ТС солутионс доо мб 21133094 за куповину машине ГерманПро за коју су достављене
слике машине за прање животиња. Провером преко сајта добављача утврђено је да се углавном
бави продајом система за хлађење воденом маглом. Намена кредита није у складу са
достављеним предрачуном. Добављач није адекватан. 
4.200.000,00
1.800.000,00

Јужно-банатски округ

4.

BELHEM 2022
DOO BELA
CRKVA (MB:
21806544)

Bela Crkva

Укупно за Јужно-банатски округ
Укупно

Ulaganje u kupovinu opreme za
proizvodnju

6.000.000,00

6.000.000,00
19.625.420,00

Прегледом приложене документације, утврђено је да је оснивач и директор предложеног јемца
Хеминг-Банат доо Бела Црква, Вујовић Илија, брат близанац оснивача зајмотражиоца Белхем
4.200.000,00 2022 доо, Вујовић Марка, услед чега се ради о повезаним лицима. Пошто повезано лице не
може да буде јемац, као основно обезбеђење враћања кредита, то је понуђено обезбеђење
1.800.000,00
неприхватљиво. Такође, и јемац и зајмотражилац имају исту шифру делатности: 2059 –
производња осталих хемијских производа, а будући да су повезана лица, сматра се да је реч о
проширењу породичног посла, што је неприхватљиво.
4.200.000,00
1.800.000,00
13.737.794,00
5.887.626,00

У Београду, 19.08.2022. год.
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