Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2021. години - предузетници и правна лица за 24. седницу Управног одбора од 16.03.2022. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

2.

KATARINA
JOSIPOVIĆ PR
PRERADA KAFE
I PROIZVODNjA Београд
PECIVA Caffeine
N Cookies
BEOGRAD (МБ:
66237869)
*JELENA
ĐURIĆNADAŽDIN PR
OPŠTA
ORDINACIJA
Beograd
DENTALNE
MEDICINE
NADAŽDIN
BEOGRAD* (MB:
66086437)

Улагање у куповину опреме за
пржење кафе и производњу
пецива и колача .

Ulaganje u kupovinu
stomatološke opreme .

Укупно за Београд

1.466.978,80

Имајући у виду да подносилац захтева планира да делатност обавља у закупљеном пословном
1.026.885,16 простору, а да је закуподавац власник само 1/2 пословног простора, да није доставио тражену
440.093,64 допуну документације, нити дао тражена појашњења везана за пословање, предлажемо одбијање
предметног захтева.

3.232.447,50

Супруг клијенткиње, Бранислав Надаждин пр. је регистрован у АПР-у 19.03.2020.године за исту
2.262.713,25 делатност као и подносилац захтева за кредит -стоматолошка пракса 8623. Про Програму није
дозвољено да се привредном субјекту доделе бесповратна средства уколико се лице у сродству
969.734,25 бави истом или сродном делатношћу као подносилац захтева, јер се сматра да се наставља
породична делатност.

4.699.426,30

3.289.598,41
1.409.827,89

5.560.460,00

Висок ризик пројекта: део опреме која се набавља није у складу са Програмом; средствима за
3.892.322,00 текуће одржавање пословног простора предвиђеног Програмом није могуће искористити за
1.668.138,00 изградњу објекта на закупљеној парцели;закуподавац је власник привредног друштва које у
тренутку обраде захтева има блокаду пословног рачуна 1827 дана у континуитету.

5.560.460,00

3.892.322,00
1.668.138,00

Јужно-банатски округ

3.

*UROŠ RUŽIĆ
PR
PROIZVODNJA
GAŠENOG
Pančevo
KREČA BEO PAN
013 PANČEVO*
(MB: 66203123)

Укупно за Јужно-банатски округ

Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti kao i
ulaganje u tekuće održavanje
proizvodnog i poslovnog
prostora .

Београд
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

4.

*FOOD&WOOD*
DOO BEOGRAD- Beograd
STARI GRAD
(MB: 21735078)

Ulaganje u kupovinu opreme za
delatnost keteringa

1.420.000,00

5.

DOSTAVI RENT
Društvo sa
ograničenom
odgovornošću
Beograd (MB:
21720038)

Beograd

Ulaganje u kupovinu dostavnog
vozila .

1.800.750,00

6.

MIL & MAR
USLUGE DOO
LAZAREVAC
(MB: 21707490)

Lazarevac

Ulaganje u kupovinu opreme za
profesionalno čišćenje stambenih
i poslovnih zgrada .

Укупно за Београд

1.425.000,00

4.645.750,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Привредно друштво "Фоод&Wоод" доо Стари Град, Београд основано је 16.11.2021.г. за
делатност 5621 - Кетеринг. Оснивач друштва је Вања Сузић, док је законски заступник Иван
994.000,00 Сузић. Према Уредби у делу Услови за одобрење бесповратних средстава (тачка 17.) неопходно
426.000,00 је да оснивач привредног субјекта буде уједно и његов законски заступник, те како се код овог
субјекта они разликују, одобрење средства по овом програму из поменутог разлога није могуће,
те се предметни захтев одбија.
1.260.525,00 Оснивач привредног друштва подносиоца захтева је уједно и оснивач још једног активног
привредног субјекта, је био оснивач укупно седам привредних субјеката, што није у складу са
540.225,00 Програмом за одобрење ове врсте кредита
Оснивач и законски заступник Привредног друштва је након предаје Захтева за кредит основао
дана 28.01.2022. године предузетничку радњу МИЛУН МИЛИЋ ПР ОСТАЛЕ НЕПОМЕНУТЕ
997.500,00
ЛИЧНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ МИЛИ & МАРИ ВАЉЕВО, регистровану за 9609 - Остале
427.500,00 непоменуте личне услуга, тако да у тренутку обраде захтева има два активна привредна субјекта,
што није у складу са Програмом.
3.252.025,00
1.393.725,00

Браничевски округ

7.

PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA
TRGOVINU
PROMET
PROIZVODNJU I
USLUGE
Požarevac
*WORTEX
SOLUTIONS*
DOO
POŽAREVAC
(MB: 21710563)

Ulaganje u kupovinu opreme za
projektovanje, izradu i
implementaciju softera,
softerske analize, planiranje i
dizajn softvera, kodiranje i
testiranje, instalacija i održavanje
softvera

Укупно за Браничевски округ

1.420.000,00

994.000,00
Неадекватно средство обезбеђења.
426.000,00

1.420.000,00

994.000,00
426.000,00

Јужно-бачки округ
8.

9.

*NEUSATZER
d.o.o. Novi Sad*
(MB: 21694584)
*EVOQUE
FITNES* DOO
KAĆ (MB:
21692077)

Novi Sad

Ulaganje u kupovinu opreme za
proizvodnju mesnih delikatesa

5.112.439,20

3.578.707,44
Непокретност понуђена за хипотеку није адекватна.
1.533.731,76

Novi Sad

Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti fitnes kluba
.

9.054.310,20

4.200.000,00 Био је оснивач 2 привредна субјекта и извршио је промену оснивача након објаве конкурса, што
1.800.000,00 није у складу са Програмом.
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Укупно за Јужно-бачки округ

Предрачунска
вредност
14.166.749,40

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

7.778.707,44
3.333.731,76

Мачвански округ
*IRMA
MEHANIZAM
10. PLUS DOO
Voćnjak
VOĆNJAK* (MB:
21707937)

Ulaganje u kupovinu Mlina za
sitnjenje piljevine i finalni
proizvod BRIKET .

Укупно за Мачвански округ

2.548.800,00

1.784.160,00 рачун Друштва је у континуираној блокади 125 дана за износ од 16.565,87 рсд на дан
764.640,00 10.02.2022 године.

2.548.800,00

1.784.160,00
764.640,00

5.900.000,00

Оснивач и законски заступник друштва - подносиоца захтева је власник активног
4.130.000,00 пољопривредног газдинства, а била је оснивач још два привредна субјекта која су брисана из
регистра пре објављивања јавног позива. Уредбом је дефинисано да за средства могу да
1.770.000,00 конкуришу корисници чији су оснивачи претходно били оснивачи највише једног привредног
субјекта, те се Захтев одбија из разлога неусклађености са Програмом.

5.900.000,00

4.130.000,00
1.770.000,00

Моравички округ

*MONDO
FASHION d.o.o.
11. Beograd-Savski
Venac* (MB:
21629324)

Čačak

Ulaganje u kupovinu opreme za
proizvodnju . Cilindrična mašina
za vez sa 12 glava i devet igala
po glavi *FEIYA CT*-912 8 ( za
krojenje proizvoda ) , Ravni
iberdek sa sečenjem konca
*SURUBA F007KD-W 122/UT
RACING* , Mašina sa 12 igala
*JAKI JR 12064 P* .

Укупно за Моравички округ
Нишавски округ

*MONTYS
FOOD DOO
12. KETERING NIŠ* Niš
(MB: 21555916)

Укупно за Нишавски округ

Kupovina opreme za pokretanje
proizvodnje gotove spremljenje
hrane "ZA PONETI" i ostala
prehrambena jela, poslastice za
potrebe keteringa

6.000.000,00

6.000.000,00

У изјави о повезаним лицима наведено је привредно друштво Монитеги доо Ниш; основ
повезивања је супружници тј. власник и директор доо-а Монтеги је Звонимир Митровић, супруг
Југославе Митровић. Монтеги доо Ниш, Обреновићева ТЦ Калча бб, мб 20337478, основан је у
4.200.000,00 октобру 2007.г.; претежна регистрована делатност је 1399 – Производња осталих текстилних
предмета. Има 12 огранака од којих је један Огранак Монтеги кетеринг Ниш (Пантелеј), Радоја
1.800.000,00 Домановића бб, за делатност 5621 – Кетеринг. На основу изложених чињеница предлаже се
одбијање предметног захтева имајући у виду да захтев није у складу са Програмом тј. да је
захтев за одобрење средстава поднело лице чији члан породице обавља исту делатност која је
предмет инвестиције.
4.200.000,00
1.800.000,00

Пчињски округ
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Р.Бр.

Инвеститор

*PRIVREDNO
DRUŠTVO TUBI
13. DI PLASTICA
DOO VRANJE*
(MB: 21714623)

Општина и
место улагања

Bujanovac

Укупно за Пчињски округ
Укупно

Намена улагања

Kupovina opreme za obavljanje
delatnosti . Estruder DM60 ,
Estruder DM20 , Pogonski valjci
za alat od 6000 mm ,Alat F600 x
6500 mm , Alat F800 x 6500
mm , Alat F 1300 x 6500 mm.

Предрачунска
вредност

6.037.200,00

6.037.200,00
50.978.385,70

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Према подацима из Уговора о закупу у члану 1. стоји да су објекти – фабрика од 1895м2,
магацин 213м2 - без крова и кровне конструкције; према сликама објекти имају кровне
конструкције; члан 5. Став 2 стоји подвучено – “уговорне стране сагласно констатују да је
закупац упознат са фактичким и правним стањем предмета уговора из члана 1., те да им је
предочено пре закључења уговора, да објекат не поседује прикључак за водоводну и електричну
3.600.000,00 мрежу” – нејасно на који начин ће користити машине које се купују (мерне јединице, снаге,
брзине и др. изражене у кw, а ваљци су на електро погон). Добављач је основан 05/2019 и
2.400.000,00 регистрован за производњу намештаја за пословне и продајне просторе. Према подацима са
интернета на друштвеним мрежама тзв. post-овима , то се управо и само на то односи
(гарнитуре, столице и сл.), огранак је регистрован 01.11.2021.г. а захтев је поднет 28.10.2021.г.;
Пословање је негативно, са губицима у обе године. Оснивач тог друштва је Милан Ђорђевић
(25.г) – исто презиме као и оснивач друштва зајмотражиоца. Из напред наведених чињеница
оцена ризика пројекта је врло висока те се предлаже одбијање предметног захтева.
3.600.000,00
2.400.000,00
32.920.812,85
14.966.062,65

У Београду, 16.03.2022. год.
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