
4.228.420,32
1.724.075,28

1.050.000,00
450.000,00

1.165.658,00
499.567,71

1.960.000,00
840.000,00

1.422.288,00
609.552,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2020. години - предузетници и правна лица за 8. седницу Управног одбора од 26.02.2021. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.
Ања Станић ПР
Београд (МБ:
65666430)

Београд Куповина Аутомат машина за
струну МЦГС 5.746.917,60

На адреси седишта подносица захтева регистрован је огранак Радње за фризерске услуге,
прераду косе и трговину Роyал Хаир, Марин Станић ПР Београд - Звездара (МБ 60945918)
која послује од 14.11.2007. године, која је повезано лице са подносиоцем захтева; пројекат се
може посматрати као наставак породичне делатности те се као такав не може финансирати
бесповратним средствима у складу са Програмом подстицања развоја предузетништва кроз
финансијку подршку за почетнике у пословању у 2020. години

2.

АНДРЕЈ ЈЕЛОВАЦ
ПР
УГОСТИТЕЉСКА
РАДЊА КЕТЕРИНГ
КАФА С НОГУ
БЕОГРАД (MB:
65752999)

Zemun
Ulaganje u nabavku opreme za
pružanje ugostiteljskih usluga i
ketering

1.500.000,00

Обрадом кредитног захтева Захтева, утврђено је да је профактура издата од стране привредног
друштва БГ ецо мобиле бусинесс доо Београд, МБ: 20211253. Провером у АПР-у, утврђено је
да је под истим матичним бројем уписано привредно друштво Касиа супер стар доо Београд –
у принудној ликвидацији, основано 18.10.2006. године, а брисано 03.09.2019. године, па је
као такав, добављач неприхватљив. Такође, даљом провером је утврђено да је добављач БГ
ецо мобиле бусинесс доо Београд регистрован под МБ: 21533777 19.11.2019. године, а да је
шифра делатности: 4511 - трговина аутомобилима и лаким моторним возилима, што
поменутог добављача, поред чињенице да је издао профактуру са неистинитим подацима, чини
додатно неприхватљивим.

3.

DUŠAN ZOGOVIĆ
PR MESARSKA
RADNJA MESARA
ZOGOVIĆ 2020
BEOGRAD
(ZVEZDARA) (MB:
65831724)

Beograd Ulaganje u nabavku opreme za
mesarsku radnju 2.000.000,00

Претежна делатност предузетничке радње је: 4722 – Трговина на мало месом и производима
од меса у специјализованим радњама, што није у складу са Програмом за развој
предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању за 2020. годину. Поред
тога предложена инвестиција (набавка опреме за месару) је намењена за опремање месаре и
није производног карактера, што такође није у складу са Програмом.

4.

DANIJELA LUKIĆ
PR
UGOSTITELJSKO
TRGOVINSKO
ZANATSKA
RADNJA CAFFE
POSLASTIČARNICA
ZAHER LAZAREVAC
(MB: 65797445)

Lazarevac Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju torti i kolača 2.800.000,00

Предметни пројекат је неприхватљив са становишта Програма и процедура јер је предузетница
Данијела Лукић законски заступник и члан са 100% удела у привредном друштву “Реноме
ММ” доо Лазаревац, МБ 21641685 основаног 23.12.2020. године, регистрованог са истом
шифром делатности и на истој адреси као и радња.  На основу свега изнетог, , те се предлаже
Одбијање кредитног захтева.

5.

DARKO PAUNOVIĆ
PR MAŠINSKA
OBRADA METALA
CNC 4D BARAJEVO
(MB: 65839415)

Barajevo
Ulaganje u nabavku CNC
mašine za dekorativnu obradu
metala i limova

2.031.840,00 Теренском контролом(слике стамбеног простора унутра, површина 30м2) је потврђено да
простор није адекватан за смештај опреме већих димензија и обављање наведене делатности.
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832.322,40
356.709,60

1.498.077,00
642.033,00

12.156.765,72
5.121.937,59

4.200.000,00
1.800.000,00

2.499.000,00
1.071.000,00

1.829.158,80
783.925,20

6.

SLOBODANKA
LJUBIĆ PR RADNJA
ZA PROIZVODNJU
TORTI I KOLAČA
AS TORTE
BEOGRAD (MB:
65093154)

Kaluđerica Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju torti i kolača 1.189.032,00

Претрагом података у релевантном Регистру , оснивач предузетничке радње АС Торте -
Љубић Слободанка - јмбг 2306972778019, била је у претходном периоду оснивач две
предузетничке радње које су БРИСАНЕ из Регистра ( ПР Маја - мб 54570651 - брисана
03.04.2006.године) и ( ПР А & С - МБ 60541523 - БРИСАНА 11.05.2007.ГОДИНЕ), што није у
складу са условима Конкурса.

7.

Ana Rađen PR Studio
za negu tela MAXI
FIT BY ANA KOKIĆ
Beograd (MB:
65773520)

Beograd Kupovina opreme za trening 2.140.110,00

Провером достављене документације, уочили смо да документација није исправна јер није
достављен Уговор о закупу оверен код јавног бележника нити је достављен доказ о постојању
пословног простора.  Клијента смо контактирали мејлом и упутили у допуну, коју је било
неопходно доставити Фонду до понедељка 08.02.2021.године.  Након истека рока, клијент нас
је обавестио мејлом дана 09.02.2021.године, да закуподавци пословног простора живе у
Француској, да планирају долазак али да не знају када ће то бити, и да није у могућности да
уговор о закупу овери код јавног бележника нити достави доказ о постојању објекта.

Укупно за Београд 17.407.899,60

Јужно-бачки округ

8.

DUŠAN ANDRIĆ PR
ADVANCE
MEDICAL
PROTECTION
PROIZVODNJA
NETKANOG
MATERIJALA
PETROVARADIN
(MB: 65847086)

Rakovac
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju materijala za
zaštitne maske

6.000.000,00 - клијент већ поседује производну опрему која се набавља из кредита и - опрема је плаћена у
већем проценту од програмом дозвољеног

9.

TOŠA STOJANOVIĆ
PR PROIZVODNJA
PROIZVODA OD
BETONA I
GRAĐEVINSKI
RADOVI TOŠA
BEHATON ČEREVIĆ
(MB: 65847213)

Čerević
Ulaganje u nabavku opreme za
izradu betonskih blokova i
viljuškara

4.570.000,00
- Уговор о закупу није оверен код јавног бележника и недостају слике објекта. Нису
достављене оригинал профактуре а пословним планом је између осталог предвиђена и
куповина виљушкара што није у складу са Програмом.

10.

SAIDA RAŠITI PR
TRGOVINA I
PROIZVODNJA
HLEBA PECIVA
KOLAČA I
SLADOLEDA
ANCLA NOVI SAD
(MB: 65643634)

Novi Sad Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju sladoleda 2.613.084,00 Неадекватно обезбеђење: неусклађености фактичког са уписаним стањем по питању објекта

понуђенег за хипотеку.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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3.259.370,27
1.396.872,97

11.787.529,07
5.051.798,17

997.500,00
427.500,00

825.981,60
353.992,00

1.823.481,60
781.492,00

4.190.200,00
1.795.800,00

4.062.450,00
1.741.050,00

11.

ANA
STANIMIROVIĆ PR
KOZMETIČKI
SALON DERMA &
BEAUTY NOVI SAD
(MB: 65400936)

Novi Sad Nabavka aparata *Venus
legacy* 4.656.243,24 Незадовољавајући бонитет понуђеног Јемца.

Укупно за Јужно-бачки округ 17.839.327,24

Јужно-банатски округ

12.

VIOLETA
JELISIJEVIĆ PR
USLUŽNA RADNJA
ZA IZVLAČENJE
TRUPACA TRUPAC
PLUS IVANOVO
(MB: 65785846)

Ivanovo
Ulaganje u nabavku opreme-
traktora za izvlačenje trupaca iz
šume

1.425.000,00 Планирана делатност није у складу са Програмом, јер се своди на извлачење трупаца без
додатне обраде и на транспорт до прилазног пута, што није подржано Програмом.

13.

ANDREA
VLAHOVIĆ
PREDUZETNIK
UGOSTITELJSKA
RADNJA PIZZA
BOCCONE
PANČEVO (MB:
65863359)

Pančevo Ulaganje u nabavku opreme za
piceriju 1.179.973,60 Претрагом података у релевантном Регистру подносилац Захтева, УР Pizza Boccone ( мб

65863359), је БРИСАН дана 22.12.2020. године.

Укупно за Јужно-банатски округ 2.604.973,60

Колубарски округ

14.

NIKOLA
CVETKOVIĆ PR
PRERADA I
KONZERVISANJE
VOĆA PAUNSKI
RAJ PAUNE (MB:
65448777)

selo
Paune,Valjevo

Ulaganje u nabavku opreme za
liofilizaciju voća 5.986.000,00

Оснивач радње је у тренутку подношења захтева законски заступник у Представништву
страног правног лица "Симбол Мат" доо Марибор, Словенија, МБ:29014272, основаног
2007.г. за остале услужне активности.  Како је Програмом дефинисано да оснивач радње не
може истовремено бити оснивач/члан управљања другог привредног субјекта, овај услов
програма се не испуњава и предметни захтев се одбија са становишта неусаглашености и
супротности са Програмом.

15.

NIKOLA PERIŠIĆ
PR OSTALA
PRERADA I
KONZERVIRANJE
VOĆA I POVRĆA
PRVI ZASAD 1601
VALJEVO (MB:
65268043)

Valjevo-Gorić Nabavka opreme za preradu
voća 5.803.500,00

Статусне промене извршене после објављивања јавног позива (03.02.2020.г.).Оснивач је био
законски заступник повезаног лица: привредно друштв”Слап-ино”доо, Ваљево, МБ : 06224202
до 18.12.2020.године.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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4.200.000,00
1.800.000,00

997.500,00
427.500,00

281.793,40
120.768,60

13.731.943,40
5.885.118,60

888.861,60
177.774,00

16.

Aleksandar Ilić PR
Prerada voća ILIĆ
VOĆE Pecka (MB:
65721104)

Pecka

Ulaganje u kupovinu hladnjače i
opreme za proizvodnju i
pakovanje rolanda, griza i bloka
od maline

6.000.000,00

За набавку опреме расхладна комора, тунел за смрзавање воћа и пакерица, достављена је
профактура привредног друштва "Профиx 2020"доо, Лозница, МБ : 21578835. Добављач је
основан 13.05.2020.г. за делатност производње металних конструкција и делова конструкција.
Како је добављач основан средином 2020.г., не постоје увиди у његово пословање. Добављач
нема свој сајт, па се не може са сигурношћу тврдити да ли се бави производњом или
продајом опреме за коју је издао профактуру.

17.

МАРКО
ЖИВАНОВИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА
ПАПИРНЕ
КОНФЕКЦИЈЕ МСС
ЖИВАНОВИЋ
ТРЛИЋ (MB:
65373548)

Trlić
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju ubrusa i toalet
papira

1.425.000,00

Обрадом кредитног захтева је утврђено да је произвођач понуђене опреме СЗР MP Trade.
Понуђач опреме је привредно друштво Top Home доо Краљево, претежна делатност: 3832 –
Поновна употреба разврстаних материјала. Предрачун није достављен у оригиналу како је
предвиђено Садржајем потребне документације и не садржи податак о року важења понуде.
Машина би требало да је произведена 2018. године, нова и неупотребљавана, са роком
испоруке 60 дана од плаћања аванса од 100%. Добављач машине није произвођач, а за
испоруку машине произведене 2018. године даје рок од 60 дана за испоруку. Остаје нејасно,
због чега се наведена машина не купује директно од произвођача. Дана 08.02.2021. године,
клијенту је послат мејл у коме се тражи да до 12.02.2021. године достави профактуру
директно од произвођача. То није учињено у остављеном року.

18.

Никола
Миловановић
предузетник
Постављање подних
и зидних облога
Dijagonala lux
Ваљево (MB:
65789388)

Valjevo
Ulaganje u nabavku opreme za
postavljanje podnih i zidnih
obloga

402.562,00
Опрема која се набављена и која је у исто време понуђена као средство обезбеђења, није
одговарајуће појединачне вредности да би се успоставила залога тј. на обе понуде, само је
један комад опреме појединачне вредности веће од 50 хиљада РСД.

Укупно за Колубарски округ 19.617.062,00

Мачвански округ

19.

JUGOSLAV LAZIĆ
PR ZAVARIVAČKO
BRAVARSKA
RADNJA METAL-
TIG KAMENICA
(MB: 65730642)

Kamenica Nabavka dela opreme za
TIG//REL postupak zavarivanja 1.066.644,00

Предузетник Југослав Лазић је оснивач заваривачко браварске радње "Метал - Тиг",
Каменица, МБ : 65730642. Поред тога, Југослав Лазић је један од задругара у Задрузи добрих
домаћина "Срб мед", Уб, МБ : 20838680. Задруга је основана 2012.г. и има статус активног
привредног друштва.  За средства по Програму могу да конкуришу корисници чији су
оснивачи претходно били оснивачи највише једног привредног субјекта, који је брисан из
регистра пре објављивања јавног позив, или је још увек активан, али је оснивач корисника
пренео своја оснивачка права на неко друго лице, које није повезано лице са њим, пре
оглашавања јавног позива,.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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4.200.000,00
1.800.000,00

3.360.000,00
1.440.000,00

8.448.861,60
3.417.774,00

693.000,00
296.600,00

693.000,00
296.600,00

364.154,00
156.066,00

20.

МИЛЕ НИКОЛИЋ
ПР РЕСТОРАН
ДОЊА БОРИНА
(MB: 65218933)

Donja Borina Ulaganje u nabavku opreme za
potrebe restorana 6.000.000,00

Обрадом кредитног захтева, утврђено је да је предузетник, Миле Николић власник
предузетничке радње Миле Николић ПР Ресторан Доња Борина, уједно био и оснивач и
директор привредног друштва МН Цонструцтион доо Доња Борина, МБ: 21608939,
регистрованог 25.08.2020. године, што није у складу са Програмом за развој предузетништва
кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању за 2020. годину. Такође, за обезбеђење
кредита је понуђена породична стамбена зграда бр. 1 на к.п. бр. 1695/6 КО Брасина, СКН
Мали Зворник, за коју је у ЛН уписано да има одобрење за градњу, а нема одобрење за
употребу. Мејлом од 10.02.2021. тражена је допуна – децидно изјашњење проценитеља о томе
да ли су приликом изградње у потпуности испоштовани услови И параметри из грађевинске
дозволе И одговарајућег пројекта, или је дошло до неког одступања или прекорачења, као И
да по могућству коментарише да ли постоје сметње за прибављање употребне дозволе.
Истовремено је од подносиоца захтева тражено да потврди пријем мејла. Како подносилац
захтева није одговорио на мејл, нити доставио тражену допуну процене, понуђено обезбеђење
не може бити прихваћено. 

21.

PREDRAG
DESPOTOVIĆ PR
Radnja za obradu i
presvlačenje metala
METALLUM 2020
Klupci (MB:
65876132)

Klupci Ulaganje u nabavku opreme za
plastifikaciju metala 4.800.000,00

Према подацима са сајта НБС-а на дан обраде захтева, предузеће М&П ЦООП д.о.о., јемац по
овом захтеву, је у непрекидној блокади 8 дана, од 02.02.2021.године (укупан износ блокаде
221.811,31рсд), док је укупна блокада рачуна у последњих годину дана износила 68 дана,
најдужа у период од 29 дана (од 24.12.2020.г до 22.01.2021.г.)  С обзиром на честе блокаде
рачуна јемца, као И на саму дужину блокаде, према Критеријумима оцене ризика Фонда,
понуђено средство обезбеђење кредита се оцењује негативно, те се предлаже одбијање
кредитног захтева.

Укупно за Мачвански округ 11.866.644,00

Моравички округ

22.

VLADIMIR
MILISAVLJEVIĆ PR
TRGOVINSKO
PROIZVODNA
RADNJA VIAN
COMPANY
TRBUŠANI (MB:
65687445)

Trbušani Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju peleta 989.600,00

Претежна делатност подносиоца захтев је трговина, коју по Програму подстицања развоја
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. годину није
могуће финансирати,

Укупно за Моравички округ 989.600,00

Нишавски округ

23.

NEVENA
MILENOVIĆ PR
RADNJA ZA
PROIZVODNJU
PERIKA SALON-53
NIŠ (MB: 65159465)

Niš Kupovina opreme za opremanje
kozmetičkog salona 520.220,00

Имајући у виду да претежна делатност привредног субјекта уписана у Агенцији за привредне
регистре (3299 - Производња осталих предмета) не одговара намени средстава за која
подносилац захтева конкурише (куповина козметичких апарата за пружање козметичких
услуга), предметни захтев се одбија.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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364.154,00
156.066,00

998.200,00
427.800,00

2.730.000,00
1.170.000,00

984.461,00
421.912,00

4.712.661,00
2.019.712,00

1.182.034,00
506.568,00

1.182.034,00
506.568,00

Укупно за Нишавски округ 520.220,00

Подунавски округ

24.

ALEKSANDAR
TANASKOVIĆ PR
Sečenje i obrada
drveta STRUGARA
TANASKOVIĆ
Azanja (MB:
65879727)

Azanja Ulaganje u nabavku opreme za
obradu drveta 1.438.560,00

 Како је закуподавац неуредни корисник кредита Фонда, тренутно у блокади, али и у дужој
блокади током већег дела 2020.г., то ризик пројекта класификује у висок ризик. Радња
закуподавца је регистрована на истој адреси на којој је регистрована радња подносиоца
захтева.

25.

IGOR MILENKOVIĆ
PR PROIZVODNJA
UGRADANJA I
PRODAJA AUTO
CREVA CAR CAT
SP SMEDEREVSKA
PALANKA (MB:
65700387)

Smederevska
Palanka

Kupovina nove opreme za
potrebe proizvodnje i ugradnje
auto creva visokog pritiska

3.900.000,00

Неадекватно обезбеђење: неусклађеност фактичког са уписаним стањем по питању објекта
понуђеног за хипотеку; по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску
подршку за почетнике у пословању у 2020. годину добављач нове опреме може бити само
произвођач опреме или увозник/овлашћени дистрибутер.

26.

MILICA
OBRADOVIĆ PR
DIZAJNERSKE
USLUGE
DEKORACIJE
MILICA
SMEDEREVO (MB:
65761491)

Smederevo Ulaganje u nabavku opreme 1.406.373,00

Планирана је куповина дела опреме чија вредност је на нивоу нижем од 50.000 рсд и не
покрива тражени износ кредита са залогом и куповина теретног половног возила 2015 год
које је преправљено путничко возило Цорса. Документација је некомплетна -профактуре нису
оригинал, нема год производње, уговор о закупу није оверен код нотара, нема доказа о
власништву за пословни простор.

Укупно за Подунавски округ 6.744.933,00

Средње-банатски округ

27.

ТИЈАНА ЦВЕТИНОВ
ПР УСЛУГЕ
OДРЖАВАЊА
ОБЈЕКАТА ПЕРУН
023 ЗРЕЊАНИН
(MB: 65448246)

Zrenjanin Ulaganje u nabavku terenskog
vozila 1.688.620,00

Из приложеног Пословног плана и приложене профактуре се види да је циљ кредита набавка
путничког возила.  Предложена опрема није у складу са Програмом за развој предузетништва
кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању за 2020. годину, пошто није предвиђена
набавка путничких возила.

Укупно за Средње-банатски округ 1.688.620,00

Сремски-округ

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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700.000,00
300.000,00

980.000,00
420.000,00

995.740,00
426.746,00

981.392,00
420.597,00

3.657.132,00
1.567.343,00

28.

Сара Врањеш ПР
Салон лепоте Beauty
zone by SV Нови
Бановци (MB:
65780313)

Novi Banovci Ulaganje u nabavku opreme za
kozmetički salon 1.000.000,00

- Достављена профактура за куповину опреме не садржи битне елементе, годину производње
опреме, начин плаћања, рок важења понуде, рок испоруке опреме. Добављач опреме је
регистрован за делатност ресторана и покретних угоститељских објеката, нису достављени
докази да је исти дистрибутер опреме за коју је издата профактура, није регистрован за
спољну трговину.   Уколико се отклоне наведени недостаци, предузетница би могла поново
аплицирати по истом Програму или по Програму подстицања развоја предузетништва кроз
финансијску подршку за жене предузетнице и младе.

29.

RADOSLAV
BOŽOVIĆ
PREDUZETNIK
PROIZVODNJA
METALNIH
KONSTRUKCIJA
VERTING B
SKORENOVAC (MB:
64873997)

Nova Pazova
Nabavka savremene opreme za
dijagnostiku i održavanje
elektronike motornih vozila

1.400.000,00

На ОП обрасцу, поред Божовић Радослава, налази се Шљивар Игор, који је пословођа у
радњи за производњу и сервисирање металних производа за грађевинарство “Вертинг”,
Београд, МБ:61419411. Предузетник је основан 14.12.2009.г., 01.01.2018.г. је делатност
привремено прекинута, а 23.01.2018.г. је основан “Вертинг Б”. Предузетник има статус
активног привредног субјекта. Рачун предузетника је у блокади од 05.08.2019.г. у
континуитету (562 дана). Из напред наведеног предлаже се одбијање предметног захтева.

30.

MIRELA GLUŠAC
PR SERVISIRANJE
ELEKTRO ALATA I
MAŠINA
MASELEKTRO
NOVI BANOVCI
(MB: 65186446)

Novi Banovci
Ulaganje u nabavku opreme za
servisiranje elektro alata i
mašina

1.792.486,00

Претрагом података у релевантном Регистру , оснивач предузетничке радње Маселектро -
Глушац Мирела - јмбг 3006979345029 , била је у претходном периоду оснивач две
предузетничке радње које су БРИСАНЕ из Регистра ( ПР Коцка лоне - мб 60619492 - брисана
04.02.2009.године)  и  ( ПР М - Сас - МБ 62653108  - Брисана 02.02.2015.године), што није у
складу са условима Конкурса.

31.

АЛЕКСАНДАР
ПЉАКИЋ ПР
ИЗРАДА И
МОНТАЖА
РЕКЛАМНИХ
ПАНОА ЧАРОЛИЈЕ
ОД ФОЛИЈЕ НОВИ
БАНОВЦИ (MB:
65920425)

Novi Banovci Ulaganje u nabavku opreme-
grafičke mašine za štampanje 1.401.989,00 Предузетник је у тренутку обраде захтева у блокади. Блокада рачуна је регистрована

09.02.2021.г..

Укупно за Сремски-округ 5.594.475,00

Шумадијски округ

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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4.200.000,00
1.800.000,00

4.176.211,00
1.789.804,00

994.000,00
426.000,00

9.370.211,00
4.015.804,00

1.394.106,00
929.404,00

32.

LUKA MILOŠEVIĆ
MILOJEVIĆ PR
PROIZVODNJA
GOTOVIH JELA
MILOŠEVIĆ 2020
KRAGUJEVAC (MB:
65846853)

Kragujevac
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju domaće testenine i
ostalih gotovih jela

6.000.000,00

- на ОП обрасцу, поред предузетника Луке Милошевић Милојевић, налази се и Стефан
Милошевић. Провером на сајту АПР-а, утврђено је да је Стефан Милошевић оснивач СУР
"Хот дог схоп", која је основана 2012.г. за делатност ресторана и покретних угоститељских
објеката. Адреса за пријем поште предузетник је иста као и адреса седишта подносиоца
захтева - улица Града Тренчина бр. 6, Крагујевац. СУР "Хот дог схоп" није корисник кредита
Фонда; - пословни простор у коме је планирано обављање делатности налази се у сутерену
породичне куће и према достављеним фотографијама и извештају теренске контроле, потребна
му је адаптација пре смештања опрема. Пословни простор је површине П = 24 м2, па се
поставља питање могућности смештања све опреме чија је набавка планирана.

33.

NIKOLA PREKOVIĆ
PR MAŠINSKA
OBRADA METALA
SKYLIMIT DESIGN
ARANĐELOVAC
(MB: 65547309)

Aranđelovac Ulaganje u nabavku opreme za
mašinsku obradu metala 5.166.016,00

Добављач Зона Балкана доо Лазаревац је неприхватљив, јер је регистрован за делатност 4932
таxи превоз. Достављена је профактура за куповину опреме: CAN MACHINERY ЦЕНТЕР,
CNC LATHE MACHINE, CNC milling machine и слике опреме са интернета, а не каталог. Зона
Балкана доо не оставарује пословне приходе од производње и нема уписану сталну имовину,
тако да нема опрему с којом би могао произвести наведену опрему. Због свега наведеног
добављач опреме је неприхватљив. Уколико клијент отклони наведене недостатке може
конкурисати по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
младе у 2021. години или Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску
подршку за почетнике у пословању у 2021. години.

34.

NIKOLA TOMIĆ PR
PROIZVODNJA
DRVENOG PELETA
TTP KG
KRAGUJEVAC (MB:
65696240)

Kragujevac Kupovina linije za proizvodnju
peleta od drveta 1.420.000,00

Планирани добављач опреме - ЧА ПЕЛЕТ, Саша Станојевић ПР производња осталих машина
опште намене, Чачак, мб 63928054 није прихватљив добављач, јер је 10.06.2020.г. привремено
прекинуо обављање делатности, дакле у моменту подношења захтева клијента, већ није
обављао пословање и на Апр-у за ову радњу нема резултата пословања, бр.предрачуна
издатог 09.09.2020.године је 2/2020. Напомиње се да је опрема чија је набавка предвиђена
понуђена и за обезбеђење траженог кредита у износу од 994.000,00 рсд, али нису наведене
појединачне вредности машина. Планирани пословни простор није прихватљив у складу са
Програмом јер је обезбеђен из закупа на период од свега 12 месеци, али најдуже до уновчења
имовине закуподавца која је предмет закупа, јер је закупдавац у стечају- Застава ауто делови
Кнић, мб 07984899. Уколико клијент отклони наведене недостатке може конкурисати по
Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за младе у 2021.
години или Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2021. години. 

Укупно за Шумадијски округ 12.586.016,00

Зајечарски округ

35.

NENAD
ANTANASIJEVIĆ
PR
PROJEKTOVANJE
RAČUNARSKIH
SISTEMA START
HOTSPOT
KNJAŽEVAC (MB:
64956922)

Knjaževac

Ulaganje u nabavku opreme za
pružanje usluga projektovanja
računarskih sistema u oblasti
informacione tehnologije

2.323.510,00

Предлаже се одбијање предметног захтева имајући у виду да је основна делатност подносиоца
захтева 6202 – Консултантске делатности у области информационе технологије, што није у
складу са Програмом. Осим тога, понуђено средство обезбеђења није прихватљиво за Фонд
за развој РС због постојања забележбе располагања на 14/30 дела непокретности, власништво
Павловић Милоша, до извршења обавеза ради наплате дужног пореза. 

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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1.394.106,00
929.404,00

889.439,25
381.188,25

1.872.847,00
802.849,00

637.056,00
273.024,00

3.399.342,25
1.457.061,25

997.500,00
427.500,00

Укупно за Зајечарски округ 2.323.510,00

Златиборски округ

36.

Nataša Cvetković pr
Frizerski salon
NATAŠA NC Užice
(MB: 65757214)

Užice Ulaganje u nabavku opreme za
frizerski salon 1.270.627,50

Претрагом података у релевантном Регистру , оснивач предузетничке радње Наташа НЦ -
Наташа Цветковић - јмбг 0709977795019, била је у претходном периоду оснивач две
предузетничке радње које су БРИСАНЕ из Регистра ( ПР ВМН - мб 56663444 - брисана
13.05.2008.године)  и  ( ПР Бумеранг - МБ 63590207  - Брисана 19.08.2014.године), што није
у складу са условима Конкурса.

37.

LJILJANA
ĐENADIĆ PR
MLEKARA MILK-IN
UŽICE (MB:
65567822)

Potočanje Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju proizvoda od mleka 2.675.496,00

Предузетник делатност обавља у закупљеном пословном простору који је у власништву
Церовић Зорана (јмбг:1001965790020). Провером кроз систем утврђено је да је Церовић Зоран
био оснивача предузетничке радње "C&G" Поточање (мб:51346521), брисан из регистра
привредних субјеката 31.12.2011.године. Предузетничка радња "C&G" Поточање била је
корисник кредита Фонда по Уговору број 14907/09 у одобреном износу од 1.800.000,00РСД.
Уговор је раскинут а неизмирени дуг према Фонду износи 2.134.485,рсд са пропадајућим
каматама. Из напред наведених чињеница предлажемо одбијање предметног захтева.

38.

JOVICA NIKOLIĆ
PR PROIZVODNJA
PROIZVODA OD
DRVETA MEGI
WOOD UŽICE (MB:
65060132)

Užice
Ulaganje u nabavku opreme za
stolarsku radionicu: formatizer i
otprašivač

910.080,00 Неизмирене пореске обавезе

Укупно за Златиборски округ 4.856.203,50

Београд

39.
MD-JO FIBER DOO
OSTRUŽNICA (MB:
21551228)

Ostružnica
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju demi vode i
tečnosti za vetrobranska stakla

1.425.000,00

Обрадом кредитног захтева је утврђено да је оснивач друштва, Дољанчевић Марко, до сада
већ имао две предузетничке радње, због чега не испуњава услове Програма: СТР Sky home
Марко Дољанчевић ПР Београд, МБ: 62149078 и Марко Дољанчевић ПР ауто превоз ДМД-
превоз Остружница, МБ: 61571558.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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3.335.025,75
1.429.296,75

1.003.131,00
429.931,00

40.

Društvo za
proizvodnju trgovinu i
usluge VASMIKELI
DOO SURČIN (MB:
21501344)

Surčin Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju mesnih prerađevina 4.764.322,50

-Клијент је намеравао да набави половну опрему , а уз процену њене вредности није
достављена Програмом предвиђена потребна документација и докази,па је Фонд је од клијента
тражио да се овај недостатак исправи. Као доказ о начину на који је продавац ( добављач)
дошао у посед опреме коју продаје је достављен Уговор о компензацији закључен 5.5.
2020.године између Синд доо ( који је добављач опреме за Васмикели) као дужника и ЗЗ
Воћар , као повериоца. У члану 2 овог Уговора се наводи да је ЗЗ Воћар продала опрему
Синд доо(и то баш опрему коју Синд доо даље намерава да прода Васмикели доо) чију цену
Синд доо није исплатио , па то представља његов дуг , који се компензује са дугом ЗЗ Воћар
на основу неплаћене робе ( никакви докази о каквој роби се ради нису наведени) у истој
вредности колико је вредна и опрема-3.430.312,2 динара. У истом уговору се наводи да
обавеза дужника ( Синд доо) на дан 30.5.2020.године износи 3.430.312,2 динара, што је
податак који је немогуће навести у уговору који је закључен много раније ( 5.5.). Такође, ЗЗ
Воћар је регистрована у мају 2019.године и у завршном рачуну за 2019.годину нема књижену
опрему ни приближне вредности овој коју је продала Синд доо. А, као спорно се може
навести и то да је ЗЗ Воћар регистрована за гајење дрвенастог , жбунастог и језграстог воћа,
па је сасвим оправдано питање зашто би тој задрузи биле потребне машине за прераду И
димљење меса. Све наведено указује да је добављач опреме коју Васмикели жели да набави
неприхватљив. -Уз ова разлог за одбијање, могуће је навести и још један , а који се односи на
чињеницу да је на истој адреси и у истом простору где Васмикели жели да послује ( закључен
је уговор о закупу са Добрилом Бијелић, која је мајка власника Васмикели ) до
22.9.2020.године била регистрована трговинска радња МИЊОН Д , чији је власник била
Добрила Бијелић и која се бавила трговином храном и месом ( простор је сасвим опремљен
за делатност за коју је Васмикели регистрован), па би се могло закључити да регистрација
Васмикели представља наставак породичне делатности. Такође , као негативну чињеницу и
додатни разлог за одбијање се може навести и податак да је Мињон Д ( према подацима са
сајта АПР-а) брисан из регистра због блокаде рачуна која је трајала дуже од две године
непрекидно, што указује на неодговоран однос овог предузетника према обавезама ( а који је
у тренутку подниошења захтева за кредит био повезанолице са Васмикели доо). 

41.

GVC-GLOBAL
VISUAL
COMMUNICATION
DOO BEOGRAD-
STARI GRAD (MB:
21595357)

Beograd

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju kinematografskih,
audio-vizuelnih proizvoda i
televizijskog programa

1.433.045,00
Предлаже се одбијање предметног захтева имајући у виду да је текући рачун подносиоца
захтева у блокади у трајању од 122 дана, почев од 13.10.2020.године и да тренутна блокада
износи 46.679,08РСД. 

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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891.365,13
382.013,62

4.800.000,00
1.200.000,00

4.032.000,00
1.728.000,00

4.135.712,70
1.772.448,30

42.
ART KINGDOM doo
Beograd (MB:
21587648)

Beograd Ulaganje u nabavku opreme za
doradu tekstila 1.273.378,75

Предлаже се одбијање предметног захтева из следећих разлога: - Радови које подносилац
захтева планира да изведе не спадају у текуће одржавање пошто је достављен предрачун број
001-20 којим је планирано „машинско малтерисање, отварање прозора, обрада отвора, врата,
преградни зид, бетонирање пода, бушење зида за електро, водоводне и канализационе
инсталације, уградња изолације и кречење“, што није у складу са Програмом; - Достављена је
фотографија пословног простора, на којој се види да је у питању подрумска просторија, у
стању које није адекватно за обављање било које делатности; - Уговор о закупу пословног
простора није оверен код јавног бележника. По отклањању наведених недостатака, подносилац
захтева се може обратити Фонду за развој РС захтевом за нови кредит по Програму
подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у
2021.години или Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
жене предузетнице и младе у 2021.години.

43.
FIZIOPLAN d.o.o.
BEOGRAD-Zvezdara
(MB: 21590410)

Beograd
Ulaganje u nabavku opreme za
obavljanje delatnosti nege i
održavanja tela

6.000.000,00

Предлаже се одбијање предметног захтева из разлога што је законски заступник подносиоца
захтева, Оливера Мирковић, јмбг 0510997715053 у исто време оснивач и законски заступник
привредног друштва МОДЕЛАYН д.о.о. Београд, матични број 21621170, што није у складу
са Програмом.   По отклањању разлога за одбијање, подносилац захтева се може обратити
Фонду за развој РС новим захтевом по Програму подстицања развоја предузетништва кроз
финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021.години или Програму подстицања
развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у
2021.години.

44.

PRIVREDNO
DRUŠTVO
BRENDING
BEAUTY DOO
BEOGRAD-
RAKOVICA (MB:
21589411)

Beograd

Ulaganje u nabavku opreme-
linije za punjenje, pneumatske
zatvaračice i poluautomatske
etiketirke

5.760.000,00

Достављени МА образац је исписан руком без попуњеног поља “Основ осигурања:”
Накнадном провером у евиденцији ЦРОСО уочено је да привредно друштво од дана
оснивања, закључно са 05.02.2021. године није имало запослених радника те се намеће
закључак да подаци достављени Фонду не одговарају стварном стању.

45.

LOVE ORGANIC
DOO BEOGRAD -
ČUKARICA (MB:
21605085)

Beograd Ulaganje u nabavku opreme za
usluge keteringa 5.908.161,00

Привредно друштво Лове органиц доо Београд-Чукарица, Паштровићева 1, мб 21605085, је
основано 11.08.2020.г. за претежну делатност 5621 – Кетеринг. При оснивању је као власница
100% удела регистрована Наталија Миловановић, јмбг 1710996766013 , а као директор Урош
Миловановић јмбг 0506977710376. Дана 02.09.2020.г. је у АПР извршена регистрација
промене законских заступника. Уместо Уроша Миловановића је као директор регистрована
Наталија Миловановић. Урош Миловановић је власник привредног друштва у чијем
власништву је стан планиран за упис хипотеке Фонда а осим те фирме има још два привредна
субјекта и бави се између осталог угоститељством и кетерингом. Привредном друштву не
могу бити одобрена средства имајући у виду да Програм предвиђа да привредни субјект не
може користити средства уколико су статусне промене, промене оснивача и промене
заступника привредног друштва извршене после оглашавања Јавног позива.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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1.000.000,00
300.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.072.670,00
1.745.430,00

700.000,00
300.000,00

988.050,00
423.450,00

46.
Novi Talimat DOO
Beograd-Čukarica
(MB: 21579203)

Beograd Ulaganje u nabavku opreme za
opremanje kuhinje restorana 1.480.962,93

Угљеша Радмиловић био један од задругара у омладинској задрузи "Дис миленијум",
Београд, МБ : 20598948 до 28.01.2021.г., када је задруга брисана из регистра привредних
субјеката. Поред тога, Угљеша Радмиловић је и законски заступним КК "Пожаревац", МБ :
06940323, који има статус активног привредног субјекта од 1998.г.. КК је у блокади од
01.02.2021.г. у износу од 50.526,00 РСД. Према објављеним финансијским извештајима за
2019.г., КК је остварио приходе у висини од 6,4 мил. РСД са 17 запослених радника. Како за
средства по Програму могу да конкуришу корисници чији су оснивачи претходно били
оснивачи највише једног привредног субјекта, који је брисан из регистра пре објављивања
јавног позив, или је још увек активан, али је оснивач корисника пренео своја оснивачка права
на неко друго лице, које није повезано лице са њим, пре оглашавања јавног позива, што овде
није случај, предлаже се одбијање захтева.

47.

Društvo za
proizvodnju trgovinu i
usluge UNMI COP
DOO GROCKA (MB:
21606529)

Grocka
Ulaganje u nabavku mašine za
razne iskope, rušenje objekta i
utovar i istovar šuta

6.000.000,00

Предложена инвестиција (грађевинска машине за разне ископе, рушење објеката и утовар и
истовар шута) је намењена за извођење грађевинских радова, што није у складу са
Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању за
2020. годину.

48.

FITNESS CENTAR
F-GYM VIP DOO
BEOGRAD-VRAČAR
(MB: 21592226)

Beograd Ulaganje u nabavku opreme za
fitnes centar 5.818.100,00

привредни субјект не испуњава услове Програма: на адреси на којој је регистрован привредни
субјект већ постоји регистрован привредни субјект члана породице који се бави
истом/сличном делатношћу.

49.

Privredno društvo
ALUWING d.o.o.
Beograd-Voždovac
(MB: 21554413)

Beograd Ulaganje u nabavku dostavnog
teretnog vozila 1.062.000,00

Пројектом је предвиђена куповина доставног возила. Према подацима из Уверења о
испитивању возила може се утврдити да је возило произведено 2015. године и да је датум
прве регистрације 03.03.2015. године. Обзиром да се програмом финансира куповина опреме
( возила), до пет година старости, а да је у моменту подношења захтева, 13.11.2020.године,
возило било старо преко пет година није могуће одобрити Захтев за кредит јер је у
супротности са условима Програма.

50.

MAGIC BEAUTY
SHINY DOO
BEOGRAD-
VOŽDOVAC (MB:
21541796)

Beograd Ulaganje u nabavku opreme za
čišćenje poslovnog prostora 1.411.500,00

Никола Балевић је оснивач и законски заступник привредног друштва "Магиц беаутy
схине"доо, Београд - Вождовац, МБ : 21541796. Привредно друштво је основано
20.12.2019.г.. Од оснивања, одлукама регистратора (подаци доступни на сајту АПР-а),
друштво је вршило следеће промене :  - 24.01.2020.г. - остали заступник друштва постаје
Драгана Брацановић, која привредно друштво може да заступа самостано, - 24.03.2020.г. -
друштво брише Драгану Брацановић као заступника. - 07.10.2020.г. - друштво мења
делатност, па уместо делатности фризерских и козметичких салона, уписује делатност услуга
осталог чишћења зграда и опреме. Истим решењем мења датум оснивачког акта
(30.09.2020.г. уместо 18.12.2019.г.). Драгана Брацановић је била оснивач привредних
субјеката "Ладy боом", МБ : 62128704 од 2008.г. до 2011.г. (брисан из регистра) - делатност
фризерских и козметичких салона, "Прима саубер", МБ : 65576791 - основан и брисан 2019.г.
- делатност услуга осталог чишћења зграда и опреме и "Пхоениx гроуп ресоурцес"доо - у
ликвидацији, МБ : 21349348, основано 2018.г. - делатност консултантских активности у вези
с пословањем и осталим управљањем. Драгана Брацановић била је заступник привредног
друштва "Магиц беаутy схине"доо и после датума објављивања конкурса за старт уп, а већ је
била оснивач три привредна субјекта, што није у складу са условима Програма. 

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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4.195.151,52
1.797.922,08

2.940.000,00
1.260.000,00

4.137.820,00
1.788.780,00

971.376,00
416.304,00

42.399.802,10
17.201.075,75

4.200.000,00
1.800.000,00

51.

VATELL-VAR DOO
BEOGRAD-
BARAJEVO (MB:
21617393)

Barajevo
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju sigurnosnih i
vatrootpornih vrata

5.993.073,60

Обрадом кредитног захтева, утврђено је да понуђена средства обезбеђења враћања кредита
нису одговарајућа из следећих разлога: - Дана 04.02.2021. године, подносиоцу захтева је
послат мејл са захтевом за допуну документације, и то: допуна Извештаја о процени тржишне
вредности породичне стамбене зграде, где ће проценитељ посебно означити вредности етажа,
тј. приземља и поткровља; потребно је доставити и скенирано Решење о озакоњењу зграде.
Остављени рок за допуну документације је био 09.02.2021. године. Документација није
достављена у остављеном року.

52.

Privredno društvo za
usluge zabave Galeb
2020 doo Lazarevac
(MB: 21546747)

Lazarevac Ulaganje u nabavku opreme za
dečiju igraonicu 4.200.000,00 Неадекватно обезбеђење: степен завршености објекта понуђеног за хипотеку није 100%;

објекат није уписан у катастар непокретности.

53.

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

Beograd Ulaganje u nabavku opreme za
preradu mesa 5.896.600,00

Предлаже се одбијање предметног захтева имајући у виду да понуђено средство обезбеђења –
јемство друштва за унапређење пословања ВИСИОН СМАРТ ПЛУС д.о.о. Београд, матични
број 20716444, није адекватно за тражени износ кредита, из следећих разлога: 1. Понуђени
јемац је исказао значајан пад прихода у 2019.години, када су пословни приходи смањени са
17,6милРСД на 9,9милРСД; 2. Укупна актива износи свега 3,7милРСД и односи се само на
обртну имовину, док нема евидентирану сталну имовину; 3. Капитал је на нивоу од свега
1,8милРСД, од чега је основни капитал свега 26.000,00РСД што није адекватно за тражени
износ кредита. Према подацима са сајта АПР, уписан новчани капитал износи 500ЕУР, а
уплаћени 25.826,98РСД; 4. Свега један запослени радник; Осим тога, достављен је уговор о
закупу пословног простора који није оверен код јавног бележника. Такође, достављени су
предрачуни привредног друштва МАРНИК ПРОМ д.о.о. Београд, чија је основна делатност
4669 – Трговина на велико осталим машинама и опремом, али нема доказа да је исто
овлашћени дистрибутер или увозник за опрему италијанских произвођача Фимар и Примаx.
Осим тога, добављач опреме нема објављене исправне финансијске извештаје за 2019.годину.
Према последњим исправним објављеним финансијским извештајима за 2018.годину,
остварени су пословни приходи у износу од свега 1,7милРСД и нема запослених радника. У
складу са напред наведеним, предложени добављач није прихватљив. 

54.

MAT ŠAH 2020
DOO BEOGRAD-
Voždovac (MB:
21632236)

Beograd Ulaganje u nabavku opreme za
ketering 1.387.680,00

Према наводима представника АРРА Београд задужених за теренску контролу, са
представником подносиоца захтева је договорена теренска контрола за 23.02.2021.године.
Како се исти није појавио у договорено време и није се јављао на телефон, те није било могуће
ући у пословни простор и извршити теренску контролу, предлаже се одбијање предметног
захтева.

Укупно за Београд 59.813.823,78

Браничевски округ

55.

TANDEM
ŽAGUBICA
DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
RIBARE (MB:
21593435)

Žagubica

Ulaganje u nabavku opreme-
linije za tehnički pregled
putničkih i teretnih vozila i
autobusa

16.858.400,00

Као средство обезбеђења уредног врађања кредита понуђено је Јемство повезаног правног
лица , "Ауто школа Тандем " Доо Мајданпек ( МБ 21295572), која се налази у власништву
Жике Петровића - отац оснивача привредног друштва Тандем доо Жагубица - што није у
складу са условима Програма.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Strana:  13  od  17



3.600.000,00
2.400.000,00

7.800.000,00
4.200.000,00

997.500,00
427.500,00

3.746.736,00
1.605.744,00

988.400,00
423.600,00

5.732.636,00
2.456.844,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

997.500,00
427.500,00

997.500,00
427.500,00

56.
DARK SKY DOO
PETROVAC (MB:
21560251)

Petrovac na
Mlavi

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju muške obuće 6.043.225,00 Неадекватно обезбеђење: понуђене непокретности нису прихватљиве за хипотеку,

Укупно за Браничевски округ 22.901.625,00

Јужно-бачки округ

57.
DOO SABOTIN 2018
ŽABALJ (MB:
21416193)

Čurug
Ulaganje u nabavku opreme za
preradu povrća na tradicionalni
način

1.425.000,00

Радослава Пустајић власница привредног друштва "Саботин 2018" доо Жабаљ  није омогућила
теренску контролу на локацији у Чуругу, ул. Милетићева бб која је наведена у Пословном
плану где се наводи посл.простор пов.200м2 у који је требало да буде смештена опрема која
је предмет улагања по Програму, већ се изјаснила за посету локације на којој је регистровано
седиште Друштва. Теренска контрола није извршена на локацији наведеној у Пословном
плану , што није у складу са условима Програма.

58. GeoKing doo Novi
Sad (MB: 21447790) Novi sad Ulaganje u nabavku opreme -

*CNC MILL* obradni centar 3.746.736,00
Претрагом података у релевантном Регистру утврђено је да је Законски заступник у Гео Кинг
Доо - Дукић Игор ( јмбг 1009982380007), истовремено оснивач предузетничке радње Еуро
Кључ 021 ( мб 66025837), што није у складу са условима Конкурса.

59.
DIVACON DOO
BUKOVAC (MB:
21577367)

Bukovac
Ulaganje u nabavku opreme -
mašine za proizvodnju ambalaže
za hemijske proizvode

1.412.000,00
По Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2020. години добављач нове опреме може бити само произвођач опреме или
увозник/овлашћени дистрибутер

Укупно за Јужно-бачки округ 6.583.736,00

Јужно-банатски округ

60.
UNIQUE PASTA
DOO LOKVE (MB:
21563668)

Lokve Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju domaće testenine 6.000.000,00 Према подацима са сајта НБС - Принудна наплата, подносилац захтева има везана 99 дана

неликвидности рачуна у износу од 19.674,10 динара ( 28.10.2020 - 04.02.2021. година , ).

Укупно за Јужно-банатски округ 6.000.000,00

Моравички округ

61.

Društvo za
proizvodnju trgovinu i
usluge ZOMBI
EXTRA DOO
ČAČAK-RAKOVA
(MB: 21614912)

Rakova Ulaganje u nabavku opreme za
pekarsku proizvodnju 1.425.000,00 Према подацима са сајта НБС - Принудна наплата, подносилац Захтева има непрекидно 37

дана неликвидности рачуна у износу од 21.944,11 динара ( 29.12.2020. - 04.02.2021.година).

Укупно за Моравички округ 1.425.000,00

Нишавски округ

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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3.600.000,00
2.400.000,00

3.600.000,00
2.400.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

1.400.000,00
600.000,00

1.400.000,00
600.000,00

980.000,00
420.000,00

62.

DRUŠTVO ZA
DRUMSKI PREVOZ
TERETA VUKMIL
TRANSPORT DOO
RAŽANJ (MB:
21411396)

Ražanj Kupovina polovnog teretnog
vozila i prikolica 6.000.000,00

Привредно друштво „ВУКМИЛ ТРАНСПОРТ“ ДОО Ражањ (мб.21411396) , поднело је захтев
за Старт уп кредит за почетнике у пословању Фонда за Развој Републике Србије дана
11.09.2020.године.  Предузеће је основано 21.08.2018.године и регистровано у надлежном
регистру за обављање делатности – Остали завршни радови (шифра 4339). Друштво је у
власништву Драгана Милојковића (јмбг:1409986722822). У достављеној документацији
подносилац захтева наводи да се бави рашчишћавањем терена за изградњу, односно
чишћењем терена после изградње објекта, сакупљање и одношење шута, као и селекцијом
отпадног материјала због начина и места депоновања на завршеним објектима. Како
инвеститор у пословном плану наводи, овај пројекат намењен је куповини половног теретног
возила – камиона и троосовинске полуприколице цераде (у свом власништву већ поседује
мањи багер и мањи камион). Куповином камиона веће носивости комплетирао би свој возни
парк чиме би се створила могућност боље понуде услуга у грађевини.  С обзиром да
средства по овом Програму нису намењена грађевинарству (изузев производње грађевинских
производа и завршних занатских радова у грађевинсрству) предлаже се одбијање предметног
захтева.

Укупно за Нишавски округ 6.000.000,00

Подунавски округ

63.

PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA
OBRADU METALA
HYPERMILLING
DOO
SMEDEREVSKA
PALANKA (MB:
21635421)

Smederevska
Palanka

Ulaganje u nabavku opreme-
CNC glodalice 7.566.511,00

Пословни простор је наткривен, полуотвореног типа, који је у функцији шупе и оставе, без
врата, реч је о типичном пољопривредном објекту. Простор не одговара планираној намени
производње и за смештај опреме вредне преко 6 мил.рсд.

Укупно за Подунавски округ 7.566.511,00

Поморавски округ

64.

Privredno društvo
ĐURIĆ TREND doo
JAGODINA (MB:
21479632)

Jagodina Ulaganje u nabavku opreme za
izradu alaa štanc forme 2.000.000,00

Прегледом приложене документације је утврђено да недостаје део обавезне документације
предвиђене Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у
пословању за 2020.годину, и то: Доказ о власништву пословног простора. Мејлом од
29.01.2021. године клијенту је дат рок за достављање недостајуће документације. Рок за
допуну документације је био 06.02.2021. године. Клијент није доставио тражену документацију
у наведеном року, а на остављене бројеве телефона се не јавља.

Укупно за Поморавски округ 2.000.000,00

Северно-бачки округ

65.

AUTO KUĆA K.S.
TRAJKOVIĆ DOO
SUBOTICA (MB:
21449245)

Subotica Ulaganje u nabavku opreme-
linije za tehnički pregled 1.400.000,00

Претрагом података у релевантном Регистру утврђено је да је Законски заступник Ауто Кућа
Трајковић К.С. Трајковић Доо - Трајковић Душан ( јмбг 2702955820020), истовремено
оснивач другог правног лица Ауто кућа Тамил Доо ( мб 21614807), што није у складу са
условима Конкурса.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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980.000,00
420.000,00

4.042.486,24
1.732.494,10

4.042.486,24
1.732.494,10

3.262.700,00
1.398.300,00

4.194.194,76
1.797.512,04

7.456.894,76
3.195.812,04

994.000,00
426.000,00

819.000,00
351.000,00

Укупно за Северно-бачки округ 1.400.000,00

Средње-банатски округ

66.
ENERGOFLUX DOO
ZRENJANIN (MB:
21590088)

Zrenjanin

Nabavka osnovnog
instalaterskog alata i H1 vozila
za prevoz radnika, alata i
materijala

5.774.980,34

Оснивач и директорENERGOFLUX ДОО је Стефан Стојковић, који је у периоду од
02.03.2018.године до 08.11.2019.године био оснивач и директор HLS MONTTEAM ДОО
Раковица Београд. матични број 21365521. HLS MONTTEAM ДОО је од 17.10.2019.године у
континуираној блокади, која је отпочела када је власник и оснивач био Стефан Стојковић. У
моменту презумања од новог власника 08.11.2019.године , блокада рачуна је већ била
700.000,00 динара и односила се на неизмирене обавезе према Пореској управи-клијент је већ
имао забрану располагања новчаним средствима. Нови власник и директор Ненад Станимиров
је у власничкој структури 308 привредих субјеката. HLS MONTTEAM ДОО је регистрован за
исту делатност као и Energoflux доо шифра делатности 4322 постављање водоводних,
канализационих, грејних и климатизационих система.  Како се овим Програмом, средства
могу одобрити искључиво уколико се, на основу расположивих информација, може
закључити да подносилац захтева и сва повезана лица имају добру репутадцију предлаже се
одбијање захтева због високог ризика клијента.

Укупно за Средње-банатски округ 5.774.980,34

Сремски-округ

67.

AM GRADNJA 022
DOO STARI
BANOVCI (MB:
21581828)

Stari Banovci
Kupovina nove opreme, Estrih
mašina za izvlačenje košuljice,
Optimax 20 za malterisanje

4.661.000,00

Провером добављача ГОЛД СБИ доо Сремска Каменица (МБ 21534684) утврђено је да је:  •
основан 22.11.2019.године и првобитно регистрован за 4690 – Неспецијализована трговина на
велико • претежна шифра делатности је промењена 04.12.2020. године тако да сада гласи 0111
– Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица • нема објављене финансијске извештаје
на основу којих је могуће утврдити да ли се бави продајом/дистрибуцијом производне опреме
за коју је издата профактура са фотографијама машина • блокиран по основу принудне наплате
14 дана у континуитету (укупно 92 дана у последњих годину дана).

68.
MIKICA 2020 DOO
INĐIJA (MB:
21579637)

Inđija Ulaganje u nabavku opreme-
građevinske skele 5.991.706,80

Претрагом података у релевантном Регистру утврђено је да је подносилац Захтева имао
статусне промене 11.12.2020. године, промену оснивача друштва - уместо оснивача
Милковић Мирослав ( јмбг 0605986880118 - брисан), уписан је нови оснивач друштва
Милковић Светлана ( јмбг 2411980885019), што није у складу са условима Конкурса.

Укупно за Сремски-округ 10.652.706,80

Шумадијски округ

69.
GET METALS DOO
RAČA (MB:
21555045)

Vojinovac
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju čeličnih
konstrukcija

1.420.000,00
 Према НБС друштво је од 11.01.2021.године у непрекидној блокади рачуна 38 дана у износу
од РСД 20.239,63. Због константне, али дуже блокаде текућег рачуна кредитни захтев се
Одбија, те након одблокирања могуће је поновно конкурисање по новом Програму.

70.

ARBET PLUS
proizvodno i uslužno
d.o.o. Aranđelovac
(MB: 21563595)

Aranđelovac Ulaganje u proizvodnju betonske
galanterije 1.470.000,00

За обезбеђење је понуђен производни објекат број 3 на кат.парц. број 558 КО Аранђеловац.
Понуђена непокретност није прихватљива за обезбеђење, с обзиром да је на њој дана
06.08.2018. године уписана забележба решења о извршењу. Уколико клијент отклони
наведене недостатке може конкурисати по Програму подстицања развоја предузетништва кроз
финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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1.813.000,00
777.000,00

3.600.000,00
2.400.000,00

3.600.000,00
2.400.000,00

160.943.540,74
70.617.404,50

Укупно за Шумадијски округ 2.890.000,00

Топлички округ

71.

Privredno društvo ML
Pro Gradnja doo
Blace (MB:
21559717)

Blace

Ulaganje u nabavku teretnih
vozila i opreme za izvođenje
završnih radova u
građevinarstvu

6.320.765,00

- Друштво је регистровано за завршне радове у грађевинарству. Седиште друштва је
регистровано на адреси Радомира Путника 44 у Блацу а у питању је закупљени локал који се
користи по основу Уговора о закупу закљученог са физичким лицем. За смештај материјала,
алата и опреме друштво користи део простора у стоваришту у власништву ГТПГ
„Стаменковић“ по основу Уговора о закупу. Ни један од достављена два Уговора није оверен
од стране јавног бележника.   -У обједињеном Захтеву наведено је да улагање у опрему
износи укупно 4.820.000,00 РСД. У пословном плану је наведено да је за тај износ планирана
куповина теретног возила, нове поцинковане рамовске скеле, још једне рамовске скеле и
металних подупирача. Анализом достављених профактура је уочено да профактура бр. 26/2020
од 28.04.2020. године за продају нове рамовске скеле издата од Срђан Митић предузетник
радња за производњу и поправку грађевинске опреме "АС профи градња" из Доње Врежине,
МБ 62684470, се не може узети у обзир не само зато што је старија од 30 дана, већ и зато што
је регистрована претежна делатност издаваоца профактуре 3312 - Поправка машина. Дописом
од 08.02.2021. године подносилац Захтева је маилом обавештен да је неопходно да за
наведеног добављача достави доказе да може да се бави продајом робе, што није учињено у
предвиђеном року (до 12.02.2021. године). Такође у профактури 24/20 истог добављача је
наведена продаја половних металних подупирача и половне рамовске скеле без икакве друге
документације која је неопходна за куповину половне опреме. Такође, нису достављене ни
фотографије половне опреме нити нове поцинковане рамовске скеле.  Уколико се отклоне
наведени недостаци, привредно друштво би могло поново аплицирати по истом Програму. 

Укупно за Топлички округ 6.320.765,00

Укупно 243.968.631,86

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 04.03.2021. год.
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