
3.900.000,00
2.100.000,00

3.900.000,00
2.100.000,00

687.500,00
562.500,00

687.500,00
562.500,00

3.900.000,00
2.100.000,00

3.900.000,00
2.100.000,00

Преглед одбијених захтева кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за младе -
предузетници и правна лица за 26. седницу Управног одбора од 20.05.2022. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Шумадијски округ

1.
НОПА Логистицс
доо Крагујевац (МБ:
21760889)

Крагујевац Набавка нове опреме за
перионицу веша 6.000.000,00

Претрагом релеваног регистра оснивач, Милош Предојевић је до 26.04.2022 године био
пословођа предузетничке радње „СЗР МЕТАЛОПЛАСТИКА ЈОВАНКА ПРЕДУЗЕТНИК“
Крагујевац (мб:54929188) , а која се налази у власништву Јованке Предојевић
(јмбг.2004960726610) што није у складу са Програмом.

Укупно за Шумадијски округ 6.000.000,00

Браничевски округ

2.

MARKO JOSIĆ PR
ZAVRŠNI RADOVI
U
GRAĐEVINARSTVU
MS 2021 VLAŠKI
DO (MB: 66272214)

Vlaški Do
Ulaganje u kupovinu opreme za
izvođenje završnih građevinskih
radova

1.250.000,00 Клијент је у континуираној блокади од 10.03.2022.године за износ од 110.432,58 динара.

Укупно за Браничевски округ 1.250.000,00

Пиротски округ

3.

BANE
STOJANOVIĆ PR
PROIZVODNJA
PROIZVODA OD
BETONA BEMONT
PLUS PIROT (MB:
65872714)

Pirot Ulaganje u kupovinu opreme za
proizvodnju betonske galanterije 6.000.000,00

Није у складу са Програмом: Предузетничка радња Бане Стојановић пр производња производа
од бетона Бемонт Плус Пирот не испуњава критеријуме за одобрење средстава имајући у виду
постојање повезаног лица које се такође бави грађевинарством. Из Уредбе о утврђивању
Програма подсицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице
и младе у 2022.г.:  ...„Уколико се утврди да је захтев за доделу беповратних средстава поднео
привредни субјекат чији оснивач је лице које је у сродству (супруг, супруга, деца, рођени
сестра и брат, родитељи) са лицем које се већ бави истом или сродном делатношћу којом се
бави и оснивач подносиоца захтева, сматраће се да је то наставак спровођења постојеће
породичне делатности и захтев за доделу бесповратних средстава неће бити одобрен.“...

Укупно за Пиротски округ 6.000.000,00

Сремски-округ
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352.031,54
18.955,44

352.031,54
18.955,44

8.839.531,54
4.781.455,44

4.

SRĐANA ĐEKIĆ
PREDUZETNIK
PROIZVODNJA
CVETNIH
ARANŽMANA
CVEĆARA MOJ
STIL 111 STARA
PAZOVA (MB:
65192748)

Stara Pazova
Ulaganje u kupovinu rashladne
vitrine tipa LH - 1875 - RH - 89
DOORS WALL P&P

691.586,98

Анализом достављене документације констатовано је да је према званичном финансијском
извештају за 2020. годину предузетница пословала са исказаним пословним губитком у
износу од 1.111.000,00 РСД и нето губитком у износу од 876.000,00 РСД што није у складу
са Упутством о спровођењу Програма.

Укупно за Сремски-округ 691.586,98

Укупно 13.941.586,98

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 20.05.2022. год.
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