Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2022. години - предузетници и правна лица за 29. седницу Управног одбора од 10.08.2022. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

2.

3.

Милан Стефановић
пр производња
намештаја СОНАС
Београд
ЕНТЕРИЈЕРИ
Београд-Земун
(МБ: 66446000)
ALEKSANDAR
TOMIĆ PR
UGOSTITELJSTVO
LOUNGE BAR
Beograd
SHARK BEOGRAD
- ČUKARICA (MB:
66485862)
Aна Филиповић ПР
уградња столарије
АНИКА 011
Burovo
Београд (Палилула)
(MB: 66125866)

2.223.204,00

1.500.000,00 Првопонуђени добављач Колеx, као и други понуђени добављач Столарија Коле, су
666.961,20 неприхватљиви по критеријумима Фонда за развој.

Ulaganje u kupovinu nove
opreme za ugostiteljsku radnju

6.000.000,00

Провером преко НБС утврђено да дужник не може да располаже средствима на рачунима
4.200.000,00 банака од 07.07.2022 године. Један рачун у Ерсте банци блокиран. Други рачун у Ерсте банци
1.800.000,00 не подлеже блокади. Провером преко Пореске управе установљено је да привремено одузет
ПИБ.

Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti

4.819.915,58

2.869.933,91
негативна оцена ризика пројекта - неприпремљеност инвестиције
1.229.974,67

Улагање у куповину опреме

Укупно за Београд

13.043.119,58

8.569.933,91
3.696.935,87

Рашки округ

4.

MUAMER HODŽIĆ
PR PROIZVODNJA
BETONSKIH
STUBOVA YASKO- Tutin
22 TUTIN (MB:
66564363)

Укупно за Рашки округ

Ulaganje u kupovinu nove
opreme za proizvodnju betonske
galanterije

5.999.040,00

5.999.040,00

Као средство обезбеђења кредита достављена је хипотека на грађевинском земљишту у Тутину
(процењене тржишне вредности 4.571.139,00рсд).  Како је Програмом предвиђено: “хипотека
на пољопривредном, шумском земљишту или грађевинском земљишту (укључујући и градско
3.599.424,00 грађевинско земљиште), може бити адекватно средство обезбеђења за износ кредита до
500.000,00 РСД, а део кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима
2.399.616,00 обезбеђења; Како је тражени износ кредита подносиоца захтева (3.599.424,00рсд), знатно
изнад износа који хипотека на земљишту може да покрије и како, поред хипотеке на
грађевинском земљишту, није достављено друго средство обезбеђења кредита, предлаже се
одбијање предметног захтева.
3.599.424,00
2.399.616,00

Златиборски округ

Strana: 1 od 3

Р.Бр.

5.

Инвеститор

Општина и
место улагања

MIROSLAV
ŠAPTOVIĆ PR
ZABAVNO
REKREATIVNI
Ljubiš
PARK ZIP LINE
ZLATIBOR LJUBIŠ
(MB: 66241351)

Намена улагања

Ulaganje u kupovinu opreme

Укупно за Златиборски округ

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

1.419.992,00

У Упутству за кориснике о спровођењу програма је написано: „Захтев за доделу средстава ће
бити одобрен привредном субјекту само уколико је простор, у коме ће се обављати делатност,
993.995,00 функционално опремљен и спреман за обављање делатности или уколико ће исти бити
425.997,00 функционално опремљен и спреман за обављање делатности након извођења грађевинских
радова на текућем одржавању средствима Програма.“  Другим речима, није предвиђено
финансирање куповине опреме која се инсталира и користи на отвореном простору. 

1.419.992,00

993.995,00
425.997,00

Београд

6.

SEGRETO DELLA
NATURA DOO
BAČ (MB:
21674940)

Kaluđerica

Ulaganje u kupovinu opreme za
dehidraciju voća

5.497.589,14

3.848.312,40
1.649.276,74

7.

*INFINITY
PREMIUM* DOO
BEOGRADPALILULA (MB:
21653632)

BeogradKrnjača

Ulaganje u nabavku opremerashladni sistem za cveće.

1.409.399,90

986.579,93
422.819,97

8.

FLAMINGO
BAZENI doo
Rajkovac (MB:
21661660)

Rajkovac

Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti

6.000.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

12.906.989,04

9.034.892,33
3.872.096,71

Укупно за Београд

На ОП обрасцу оверен је потпис Соње Бабић, која је била оснивач Предузетничке радње АУТО
ФЕНИX Соња Јовановић ПР Ивањица, мб.61806393. Радњи је 2009.г. одобрен кредит из
средстава Фонда по Програму Старт-уп за почетнике Уговор бр.17985/2009. Према евиденцији
Фонда Уговор је раскинут и принудно извршење је у току. Укупан дуг према Фонду износи
2.746.969,87 рсд.
Привредно друштво "Инфинитy премиум"доо има два повезана лица и то : - Wиннер икс"доо,
МБ : 20580089 - у ликвидацији. Повезано лице је у блокади 2204 дана у износу од 36 хиљ.
РСД. Оснивач повезаног лица је Слободан Коцић; - Светлана Коцић ПР израда цветних
аранжмана "Инфинитy флоwер", МБ : 65104407, основано 2018.г. Светлана Коцић је и власник
пословног простора који закупљује привредно друштво "Инфинитy премиум"доо. Како је овде
реч о наставку или проширењу породичне делатности, предлаже се одбијање захтева.
Обрадом захтева је утврђено следеће: - власница и директорка друштва је пословођа другог
привредног субјекта; - једно повезано лице има неизмирене пореске обавезе; друго има
забрану располагања средствима на рачунима код банака; - повезано лице има регистрован
огранак за исту делатност.

Јужно-бачки округ

9.

NEUSATZER d.o.o.
Novi Sad (MB:
Novi Sad
21694584)

Укупно за Јужно-бачки округ

Ulaganje u kupovinu opreme za
proizvodnju delikatesa

5.112.439,20

5.112.439,20

Утврђено је да је власник друштва НЕУСАТЗЕР доо Нови Сад , Марко Васиљевић био оснивач
2 предузетничке радње:  -ШКОЛА КОМПЈУТЕРА ЕНТЕР ПРО МАРКО ВАСИЉЕВИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК ВРДНИК, ЖЕЛЕЗНИЧКА 45. Преама подацима АПР-а радње је основана
01.09.2004.г, а брисана 15.06.2006.г  -ПРУЖАЊЕ САВЕТА И ИЗРАДА КОМПЈУТЕРСКИХ
3.578.707,44
ПРОГРАМА WЕЛТЦОМ МАРКО ВАСИЉЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ВРДНИК, ЖЕЛЕЗНИЧКА 45.
1.533.731,76 Преама подацима АПР-а радње је основана 28.12.2007.г., а брисана 01.03.2010.г  Програмом
подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у
2022.г. дефинисано је да за средства, могу да конкуришу корисници чији суоснивачи,
предходно, били оснивачи највише једног привредног субјекта.
3.578.707,44
1.533.731,76

Поморавски округ
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

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

Укупно за Поморавски округ
Укупно

Намена улагања
Ulaganje u kupovinu opreme za
obradu drveta. Radijalni štucer
sa konzolom, Šlajferica,
Katerica 12/1

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

1.420.000,00

994.000,00 Ризик пројекта и неадекватан простор за обављање делатности. Простор је у стамбеној згради и
426.000,00 укњижен за трговинску делатност, а делатност - обрада дрвета је бучна.

1.420.000,00

994.000,00
426.000,00

39.901.579,82

26.770.952,68
12.354.377,34

У Београду, 10.08.2022. год.
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