
956.354,31
422.723,28

956.354,31
422.723,28

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

3.510.000,00
2.340.000,00

3.510.000,00
2.340.000,00

8.666.354,31
4.562.723,28

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2021. години - предузетници и правна лица за 17. седницу Управног одбора од 11.10.2021. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Подунавски округ

1.

МИЛОШ
ЧАИРОВИЋ ПР
БРАВАРСКА
РАДЊА ДОБАР
ВАР
СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА (МБ:
65619539)

Смедеревска
Паланка

Улагање у куповину опреме за
потребе производње и монтаже
челичник конструкција и
подконструкција .

1.409.077,59
Милош Чаировић власник радње МИЛОШ ЧАИРОВИЋ ПР ДОБАР ВАР који је поднео захтев за
кредит је уједно и пословођа регистрован на АПР активног предузетника МИЛИЦА МАРИЧИЋ
ПР МЕРАК - МАРИЧИЋ мб 63640662.

Укупно за Подунавски округ 1.409.077,59

Јабланички округ

2.
Deda Pera doo
Leskovac (MB:
21606057)

Leskovac
Kupovina opreme za kuhinju za
pripremu tradicionalnog
leskovačkog roštilja

6.308.107,50

Увидом у релевантни регистар подносилац захтева је дана 28.06.2021.године извршио промену
чланова друштва и промену улога чланова, односно поред дотадашњег јединог оснивача и
заступника друштва, Дејана Петровића (јмбг:1904972740020) са 100% учешћем у капиталу и
новчаним улогом од 1.000,00рсд, уписује се још један члан, Маја Петровић
(јмбг:2604976745019), те је њен удео у друштву 50% и новчани улог 500,00рсд, док је Дејан
Петровић власник са преосталих 50% учешћа и новчаним улогом од 500,00рсд. Како један од
основних услова за доделу бесповратних средстава и средстава из кредита Фонда, односно
услов „да су статусне промене, промене оснивача и промене заступника привредног субјекта
извршене пре оглашавања Јавног позива, није испоштован, предметни захтев се одбија.

Укупно за Јабланички округ 6.308.107,50

Нишавски округ

3.

Privredno društvo
za tehničko
ispitivanje i analize
RAICTONIC
d.o.o
Jugbogdanovac
(MB: 21687073)

Selo
Jugbogdanovac

nabavka opreme za delatnost
tohniči pregled i servis motornih
vozila

5.850.000,00

У моменту подношења захтева, увидом у релевантни регистар, утврђено је да је оснивач и
власник привредног друштва, Јелена Раичевић, јмбг: 2903983738513, у исто време и законски
заступни Удружења за заштиту права грађана – корисника финансијских и сродних услуга
„БЕНЕФИТ“ (мб:28222726).  Како је један од услова за доделу бесповратних средстава по
Програму, „да оснивач/оснивачи и/или одговорно лице није директор/заступник, члан, оснивач
или члан органа управљања другог привредног субјекта или заступник огранка другог
привредног субјекта;“, што у овом случају није испуњено, предметни захтев се одбија.

Укупно за Нишавски округ 5.850.000,00

Укупно 13.567.185,09
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