Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2020. години - предузетници и правна лица за 5. седницу Управног одбора од 04.02.2021. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

2.

3.

КРИСТИНА
МИТРОВИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК
ИЗРАДА КОРА ЗА Београд
ПИТУ Д.А.К. ЦО.
ТЕАМ БЕОГРАД
(МБ: 65334275)
MIRJANA
STANKOVIĆ PR
IZRADA
PREDMETA OD
DRVETA I
Ostružnica
PAPIRA MBF
DEKOR
OSTRUŽNICA
(MB: 65764822)
SLAĐANA
TODOROVIĆ PR
PROIZVODNJA
OSTALE ODEĆE I
INTERNET
Surčin
PRODAJA TNS
SHOP BEOGRAD
(SURČIN) (MB:
65632560)

Куповина машина за
производњу кора, машина за
резање, машина за припрему
теста, сушара за тестенине

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju drvenih suvenira sa
etno motivima i obeležjima
Srbije

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju odevnih predmeta

Укупно за Београд

952.000,00

666.400,00
Непотпуна документација
285.600,00

991.200,00

Прегледом приложене документације је утврђено да је предложено средство обезбеђења
заложно право И реда на будућој опреми, што Програм за развој предузетништва кроз
финансијску помоћ за почетнике у пословању за 2020.годину и предвиђа. Међутим, наведена
693.840,00 опрема је електронска, са високом стопом амортизације, па је као таква неприхватљива као
297.360,00 средство обезбеђења. Дана 21.01.2021. године, приликом телефонског разговора са
оснивачем, Станковић Мирјаном, покушано је да јој се та ситуација објасни, али она, не само да
није схватила део око обезбеђења, већ није знала о ком Захтеву је реч, као ни име
предузетничке радње, као и да радња уопште постоји.

1.600.000,00

3.543.200,00

Захтев за инвестициони кредит поднет је за набавку производне опреме – Набавка путничког
аутомобила Дациа Логан вредности 1.110.290,00рсд,ЛАП ТОП рачунара, штампача и звучника
у вредности од 159.034,00рсд и Машине за шивење „Бернина“ вредности 64.990,00рсд.Укупна
улагања у набавку опреме предвиђене пројектом износе 1.334.314,00рсд, док остатак од
1.120.000,00 265.686,00рсд се односи на оперативне трошкове. Како је наведено у захтву за кредит, као
480.000,00 средство обезбеђења уредног враћања кредита, поред залоге на будућој опреми служиће и
хипотека на непокретности. Узимајући у обзир да набавка путничког возила није предвиђена
Програмом (а чини 83.2% укупних улагања у опрему) , као и чињеницу да у достављеној
документацији за кредит, нема неопходне по садржају усклађене документације за хипотеку,
оцењујемо као овај предмет непотпун и неподобан за обраду.
2.480.240,00
1.062.960,00

Јужно-бачки округ

4.

ŽELJKO ĆOSIĆ
PR STOLARSKA
RADIONICA GOD Obrovac
OBROVAC (MB:
65333953)

Укупно за Јужно-бачки округ

Ulaganje u nabavku opreme za
rezanje i obradu drveta

3.600.273,00

2.520.273,00 Хипотека неприхватљива из разлога неусклађености фактичког са уписаним стањем и
1.080.000,00 постојењем терета.

3.600.273,00

2.520.273,00
1.080.000,00

Strana: 1 od 9

Р.Бр.
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Предрачунска
вредност
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Разлог одбијања

Колубарски округ

5.

6.

7.

ДУШАН
ВАСИЉЕВИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА
ВЕЗНИХ
ЕЛЕМЕНАТА И
ВИЈЧАНИХ
Valjevo
МАШИНСКИХ
ПРОИЗВОДА
WASCOM-VA
ВАЉЕВО (MB:
65830256)
GORAN
NOVAKOVIĆ PR
MOLERSKO
FARBARSKA
ELEKTRIČARSKA Valjevo
RADNJA NG
PLAFONI
VALJEVO (MB:
65755483)
GORDANA ĐOKIĆ
PR PRERADA I
KONZERVISANJE
VOĆA I POVRĆA Pecka
VILLFRUIT
PECKA (MB:
65048329)

Kupovina mašine za rezanje
vodenim mlazom APW41037ZA16+B-3020BA

5.942.320,93

Ulaganje u nabavku oprememašine za zavarivanje montažne
trake na elastičnu foliju za
plafon TVČ-1

987.000,00

690.900,00 -Опрема је била предмет куповине по старт уп кредиту одобреном 2018. години предузетничкој
радњи са истим седиштем -Повезано лице подносиоца захтева је до 16.09.2020. било 50%
296.100,00
оснивач добављача, што није у складу са Програмом

6.500.000,00

Наведена делатност представља минималну обраду сировина намењених за трговину на велико;
3.500.000,00 предузетница поседује расхладну опрему и циљ је проширење капацитета, а не покретање
1.500.000,00 производње; набавка планиране опреме не представља опрему од које зависи наставак
делатности; предузетница је већ једном била корисник средстава за почетнике у пословању

Ulaganje u nabavku rashladne
opreme za voće

Укупно за Колубарски округ

13.429.320,93

4.159.624,65 Степен завршености објекта понуђеног за обезбеђење није 100%; земљиште на кп.бр. 9538/1
1.782.696,28 није понуђено за хипотеку.

8.350.524,65
3.578.796,28

Мачвански округ

8.

VLADIMIR
JAKOVLJEVIĆ PR
PEKARSKA
Loznica
RADNJA CENTAR
M LOZNICA (MB:
65615410)

Укупно за Мачвански округ

Kupovina opreme za pekarsku
radnju

4.880.000,00

Из приложене документације се види да је понуђена хипотека на непокретности: стану бр 31, на
3.136.000,00 петом спрату зграде бр. 1 на кп. бр. 8369 КО Лозница. Подносилац Захтева за кредит није
поступио по Обавештењу Фонда од 19.10.2020. године И до 05.11.2020. године није доставио
1.344.000,00 допуну документације – процену вредности непокретности од стране лиценцираног
проценитеља.

4.880.000,00

3.136.000,00
1.344.000,00

Нишавски округ
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9.

Инвеститор

VOJIN DAŠIĆ PR
NIŠ (MB:
65911353)

Општина и
место улагања

Niš

Aleksandar Milić
PR radnja za ostale
zabavne i
10. rekreativne
Niš
delatnosti
KINDERLAND Niš
(MB: 65731649)
АНДРИЈА
МИЈАЈЛОВИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК
11. УГОСТИТЕЉСКА Niš
РАДЊА КОМУНА
ГАСТРО БАР
НИШ (MB:
65158485)

Укупно за Нишавски округ

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Ulaganje u nabavku opreme za
autoservis i perionicu
automobila

5.989.680,00

4.192.776,00
1.796.904,00

Nabavka opreme za dečiju
rekreativn - zabavnu igraonicu

1.400.000,00

980.000,00
420.000,00

Nabavka opreme i invetara

5.070.000,00

12.459.680,00

Разлог одбијања
Претежна делатност радње је 5420 – Одржавање и поправка моторних возила и власништво је
оснивача Војина Дашића (јмбг.1808000730018). Седиште предузетничке радње је у Нишу на
адреси Димитрија Туцовића 182а. Објекат и парцела на којој ће бити обављање делатности и на
којој ће бити инсталирана опрема користи се по основу уговора о закупу, а закуподавац је отац
оснивача Владан Дашић.Претрагом релевантног регистра дошли смо до података да је Владан
Дашић власник и оснивач предузетничке радње „Цако“ (мб.54446438) , основане 2000.године
и регистроване за 4511 – Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима.  Захтев за
инвестициони кредит поднет је за набавку опреме – Опреме за ауто сервис и перионицу
аутомобила добављача Делфин Wасх доо Петроварадин (мб.08818037). Вредност понуде
износи 5.989.680,00рсд. Према достављеним фотографијама опреме стиче се увид да је реч о
набавци опреме за самоуслужну аутоперионицу; На сајту добављача Делфин Wасх доо
Петроварадин наведено да се добављач бави продајом и уградњом самоуслужних
аутоперионица по систему кључ у руке. У усвојеној Уредби за почетнике у пословању за
2020.г., јасно је наведено да предмет инвестиционог улагања не може бити опрема која ради на
принципу самоуслуживања као и да уколико се утврди да је захтев за доделу бесповратних
средтава поднело лице које је у првом степену сродства (супруг, супруга, отац, мајка, деца) са
лицем које се бави сличном или сродном делатношћу којом намерава да се бави и подносилац
захтева , сматраће се да је то наставак спровођења постојеће породичне делатности и захтев за
доделу бесповратних средстава неће бити одобрена.
Претрагом релеваног регистра оснивач радње Александар Милић (јмбг:0312983730045) је у
претходном периоду био власник и оснивач још две предузетничке радње; “НИКАЛЕX” Пр
Барбатово (мб.57034939) у периоду од 16.06.2005.г. – 10.01.2012г., и “ЛИГХТ ЦЕНТАР” пр
Ниш (мб.63809691) у периоду од 08.04.2015.г. – 23.07.2019.г.), као И власник И оснивач
предузећа “ЛИГХТ ЦЕНТАР ДОО – У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ” Бачка Паланка
(мб.20858702) у период од 10.09.2012.г.- Април 2015.г. (друштво брисано из регистра
08.09.2020.г.) што није у складу са Програмом.

Претрагом релеваног регистра оснивач радње Андрија Мијајловић је у претходном периоду био
3.549.000,00 власник и оснивач још две предузетничке радње; “Маестромобиледев” п.р Ниш (мб.63460834)
1.521.000,00 у периоду од 14.03.2014.г. – 09.10.2014.г., и “Сеабусцуит Софт” п.р Ниш (мб.63844276) у
периоду од 14.05.2015.г. – 07.09.2018.г.) што није у складу са Програмом.  

8.721.776,00
3.737.904,00

Пчињски округ
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

СТЕФАН ДОДИЋ
ПР ПРЕРАДА
МЕСА И
12. ТРГОВИНА СС
Vranje
ДЕЛИКАТЕС
ВРАЊЕ (MB:
65693534)

Намена улагања

Adaptacija poslovnog prostora,
nabavka opreme i
repromaterijala

Укупно за Пчињски округ

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

1.410.715,00

Према подацима са сајта НБС-а на дан обраде захтева, подносилац захтева је непрекидној
блокади 69 дана, од 06.11.2020.године, док је укупна блокада рачуна од оснивања радње 82
дана (укупан износ блокаде 45.687,75рсд). Према Критеријумима оцене ризика Фонда,
привредни субјект који је у непрекидној блокади више од 60 дана или више од 90 дана за
претходних 180дана, оцењује се као негативан. такође, у Уредби и Упутству за спровођење
Програма стоји да субјект треба да има измирене обавезе јавних прихода и да нема дуговања, те
987.500,50 с обзиром на дужину блокаде радње, финансирање пословања радње која је у дугој блокади
представља висок ризик по Фонд. Такође, на основу дате Изјаве оснивача радње, Стефана
423.214,50 Додића, повезано лице Производнотрговинско И услужно друштво КУСО БЛАТО ДОО Врање
– у принудној ликвидацији (мб:07930305), чији је власник Срђан Додић, отац Стефана Додића,
код Фонда за развој РС има неизмирених дуговања у износу од 22,8милРСД, по Уговору број
06129 из 2005.године. Дужник за Уговор утужен од стране Фонда. Један од основних услова
који по овом Програму мора бити испуњен је да подносилац захтева И повезана лица немају
доспелих а неизмирених обавеза према Фонду И другим државним повериоцима. Из напред
наведених чињеница предлаже се одбијање предметног захтева.

1.410.715,00

987.500,50
423.214,50

1.226.758,40

Предлаже се одбијање предметног захтева, с обзиром да је власник предузетничке радње
858.730,88 СОФИ СОФТ 037, Гордана Богдановић, већ била оснивач И власник три привредна субјекта
368.027,52 која су брисана из регистра (ГРАЦИЈА мб:54919131, ТЕТА 1 мб:63287237 И Трговинска радња
ГРАЦИЈА 2015 мб:64070061), што није у складу са Програмом.

Расински округ
GORDANA
BOGDANOVIĆ PR
OSTALA
PRERADA I
13. KONZERVISANJE Parunovac
VOĆA I POVRĆA
SOFI SOFT 037
PARUNOVAC (MB:
65873052)

Nabavka opreme za preradu
pečuraka i sušenog voća
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Инвеститор

ALEKSANDAR
MATEJIĆ PR
DOVRŠAVANJE
14. TEKSTILA
PROMOTEKSTIL
ĆIĆEVAC (MB:
65842033)

Општина и
место улагања

Ćićevac

BOBAN
STANKOVIĆ PR
PROIZVODNJA
SVEŽEG BETONA
15. I ZEMLJANI
Ćićevac
RADOVI MILO
BETON GROUP
VARVARIN (MB:
65660598)

Намена улагања

Ulaganje u nabavku oprememašine za vez na tekstilu

Ulaganje u nabavku opreme za
prozvodnju betona

Укупно за Расински округ

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

1.100.000,00

Предузетничка радња „Промотекстил“ Ћићевац , поднела је захтев за Старт уп кредит за
почетнике у пословању Фонда за Развој Републике Србије дана 20.10.2020.године.  Радња је
основана 16.07.2020.године и регистрована је у надлежном регистру за 1330 – Довршавање
текстила а власништво је оснивача Александра Матејића (јмбг.2302981723213). Претрагом
релевантног регистра утврђено је да је Александар Матејић на дан 22.01.2021.године
истовремено и законски заступник Огранка број 6 , привредног друштва Рубин Појате доо
Појате (мб.21297232). Огранак је регистрован за 5610 – Делатности ресторана и покретних
угоститељских објеката, а налази се у Ћићевцу на адреси Карађорђева 110.   У Уредби о
770.000,00 утврђивању Програма подстицаја развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
330.000,00 почетнике у пословању у 2020.години јасно је наведено 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“. Такође, постоји сумња у
повезаност оснивача предузетничке радње Александра Матејића, са Тијаном Матејић оснивачем
радње „Логовез“ којој је одобрен кредит по Програму за почетнике у пословању 2016.године
(број уговора 23872). Предмет пројекта била је набавка машине за вез, од истог добављача
Југоопрема доо Крушевац, а пословни простор у коме је планирано обављање делатности
налазио се у породичном власништву тј. У власништву Александра Матејића. Кредитна партија
је раскинута.

10.989.722,00

Оснивач друштва Бобан Станковић је на привременом раду у иностранству и није био присутан
3.600.000,00 у моменту теренске контроле надлежне развојне агенције. У извештају о извршеној теренској
2.400.000,00 контроли је писало да је присуствовало лице по Овлашћењу овереном од стране нотара , што
није у складу са Уредбом.

13.316.480,40

5.228.730,88
3.098.027,52

Рашки округ
ТОДОР БРИК ПР
РАДЊА ЗА
ОБРАДУ ДРВЕТА
16. БРИК БББ
Rsavci
РСАВЦИ (MB:
65859653)

Investiranje u nabavku nove
opreme nove opreme za
proizvodnju elemenata od drveta

6.000.000,00

Као средство обезбеђења уредног враћања кредита понуђена је хипотека на непокретности у
Врњачкој Бањи у власништву оснивача радње Тодора Брика. Након обраде предмета у правном
4.200.000,00 сектору и увидом у достављену документацију констатовано је следеће:  - Увидом у
1.200.000,00 достављену процену тржишне вредности непокретности констатује се да је породична стамбена
зграда која је предмет процене објекат у изградњи са степеном готовости 85%; сагласно
Процедурама Фонда за обраду обезбеђења уредног враћања кредита , објекат који је предмет
хипотеке мора бити изграђен, односно са степеном готовости 100%. 
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Инвеститор

MARKO GRBIĆ
PR KETERING
USLUGE I
AGENCIJA ZA
17. KONSALTING
F&B KETERING
2020 VRNJAČKA
BANJA (MB:
65773279)

Општина и
место улагања

Vrnjačka banja

Намена улагања

Kupovina opreme za
pripremanje hrane

Укупно за Рашки округ

Предрачунска
вредност

1.300.000,00

7.300.000,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Према подацима са сајта НБС-а радња је у константној блокади од 26.10.2020.г. (84 дана),
односно 94 дана за последњих 180 дана (износ блокаде 127.839,93рсд). Према Критеријумима
оцене ризика Фонда, привредни субјект који је у непрекидној блокади више од 60 дана или
910.000,00 више од 90 дана за претходних 180дана, оцењује се као негативан. такође, у Уредби и Упутству
390.000,00 за спровођење Програма стоји да субјект треба да има измирене обавезе јавних прихода и да
нема дуговања, те с обзиром на дужину блокаде радње, финансирање пословања радње која је
у дугој блокади представља висок ризик по Фонд. Из напред наведеног предлаже се одбијање
предметног захтева.
5.110.000,00
1.590.000,00

Средње-банатски округ
МЛАДЕН МИТИЋ
ПР СМЕШТАЈ ЗА
18. КРАЋИ БОРАВАК Knićanin
КОНАК НА ТИСИ
КНИЋАНИН (MB:
65558289)

Ulaganje u opremanje apartmana
i nabavku opreme za rekreativne
sportove

Укупно за Средње-банатски округ

4.716.768,00

4.716.768,00

Предузетничка радња Младен Митић ПР смештај за краћи боравак Конак на Тиси, Книћанин,
општина Зрењанин, поднела је захтев за старт уп кредит Фонду за развој Републике Србије дана
3.301.737,60 20.08.2020. године. Из приложеног Пословног плана се види да је циљ кредита набавка опреме
1.415.030,40 за опремање апартмана и рекреативне спортове.   Предложена опрема је намењена за
изнајмљивање што није у складу са Програмом за развој предузетништва кроз финансијску
помоћ за почетнике у пословању за 2020. годину.
3.301.737,60
1.415.030,40

Сремски-округ
PREDRAG
ARSENIJEVIĆ PR
FOTOKOPIRANJE
PRIPREMA
DOKUMENTACIJE
19. I DRUGA
Šimanovci
SPECIJALNA
KANCELARIJSKA
PODRŠKA
ARPEĐO
ŠIMANOVCI (MB:
65791455)

Укупно за Сремски-округ

Uređenje poslovnog prostora i
nabavka opreme za fotokiopir
radnju

722.364,80

Прегледом приложене документације је утврђено да је предложено средство обезбеђења
заложно право И реда на будућој опреми, и жирант. Међутим, наведена опрема је електронска,
са високом стопом амортизације, износа 112.314,80, а појединачне ставке су мале вредности,
400.655,36 тј. испод 50.000,00 рсд, па је као таква неприхватљива као средство обезбеђења. Такође,
171.709,44 предложени жирант је запослен на неодређено, са просечним месечним примањима у износу
од 64.476,23 рсд, међутим, има у коришћењу један уредан кредит, са крајем отплате
15.09.2040. године са остатком дуга у износу од 5.317.496,49 рсд. Обзиром на наведено,
предложена средства обезбеђења враћања кредита су неприхватљива.

722.364,80

400.655,36
171.709,44

Зајечарски округ
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Инвеститор

Општина и
место улагања

MALIŠA LILIĆ PR
POPRAVKA
METALNIH
20. PROIZVODA
Zvezdan
LIMOLUKS 15
ZVEZDAN (MB:
65745666)

Намена улагања

Linija za proizvodnju oluka i
okapnica hladnim presovanjem

Укупно за Зајечарски округ

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

1.411.200,00

Како је наведено у захтеву за кредит, оснивач Малиша Лилић је у претходном периоду од
987.840,00 01.08.2004.г. до 11.03.2020.г., био оснивач и власник предузетничке радње СЗР Лимолукс п.р
Звездан , мб.56451765 која је обрисана из регистра након објављивања Јавног позива што није
423.360,00 у складу са Програмом. ( Уредба је објављена 21.01.2020.године, а Јавни позив је објављен
03.02.2020.године).

1.411.200,00

987.840,00
423.360,00

Златиборски округ
NEMANJA
MARJANOVIĆ
PREDUZETNIK
21. AUTOPERIONICA Arilej
CAR WASH 92
ARILJE (MB:
65952653)
MIRHADA
LATOVIĆ PR
PROIZVODNJA
22.
Sjenica
RUBLJA SMAKA
SJENICA (MB:
65792311)

Ulaganje u nabavku opreme za
pranje i održavanje vozila

Ulaganje u adaptaciju poslovnog
prostora i nabavku opreme za
proizvodnju rublja

Укупно за Златиборски округ

5.967.676,80

Предузетничка радња Немања Марјановић ПР Аутоперионица Цар Wасх 92, Ариље, општина
Ариље, поднела је захтев за старт уп кредит Фонду за развој Републике Србије дана 31.12.2020.
4.177.373,76 године. Из приложеног Пословног плана се види да је циљ кредита набавка опреме за
1.790.303,04 самоуслужну аутоперионицу.   Предложена опрема није у складу са Програмом за развој
предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању за 2020. годину, пошто
није предвиђена набавка опреме за самоуслужне делатности.

5.976.043,60

Претрагом релеваног регистра оснивач радње Мирхада Латовић је у претходном периоду била
власник и оснивач још две предузетничке радње: “КОЛОСЕУМ” пр Сјеница (мб.61626301) у
3.585.625,80
периоду од 07.05.2009.г. – 13.04.2010.г., и “ЦОНТ БЕН” пр Сјеница (мб.62400056) у периоду
2.390.417,20 од 24.02.2011.г. – 10.12.2015.г.) што није у складу са Програмом те се предметни захтев
одбија.

11.943.720,40

7.762.999,56
4.180.720,24

Београд
SMART MARKET
PIAZZA DOO
23. BEOGRADZVEZDARA (MB:
21449814)

Укупно за Београд

Beograd

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju hladno-ceđenih
sokova i dostavno vozilo

1.425.000,00

997.500,00 Кроз Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2020. годину није могуће финансирати набавку лаких теретних возила врсте Н1, а
427.500,00 износ кредита за преосталу опрему је испод минимално дозвољеног по овом Програму.

1.425.000,00

997.500,00
427.500,00

Јужно-бачки округ
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24.

Инвеститор

ALU MT
COMPANY DOO
VETERNIK (MB:
21560332)

Општина и
место улагања

Veternik

Намена улагања

Ulaganje u nabavku opreme za
izradu aluminijumskih vrata i
prozora

Укупно за Јужно-бачки округ

Предрачунска
вредност

5.762.138,00

5.762.138,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Прегледом приложене документације је утврђено да средства обезбеђења враћања кредита нису
одговарајућа. Непокретности предвиђене за стављање хипотеке нису подобне из следећих
разлога: Понуђени инструмент обезбеђења (процењено грађевинско земљиште), не може бити
4.033.496,60 прихваћено због: - На процењеној катастарској парцели број 2262/12 КО Черевић уписано у
1.728.641,40 листу непокретности број 771 СКН Беочин, постоји нелегално изграђени објекат. Дописом
Сектора правних и општих послова од 25.12.2020. године, клијенту је остављен рок до
10.01.2021. године да отклони наведене недостатке или да достави друго средство обезбеђења
враћања кредита.  Како клијент није доставио тражену документацију у наведеном року
4.033.496,60
1.728.641,40

Јужно-банатски округ
MED ESTETIK
LASER CENTAR
25. DOO PANČEVO
(MB: 21566217)

Pančevo

Ulaganje u nabavku opremeaparata sa multipolarnom
radiofrekvencijom, magnetnim
pulsirajućim poljima, vakuumom
i *real time* termometrom

Укупно за Јужно-банатски округ

5.760.000,00

Као обезбеђење кредита је понуђена хипотека на непокретности: породична стамбена зграда
4.430.770,00 бр.1 на кп.бр.1 4213 КО Панчево. Подносилац Захтева за кредит до остављеног продуженог
1.329.230,00 рока, није поступио по обавештењу Фонда од 15.09.2020. године, да допуни документација за
хипотеку (упис употребне дозволе, спратности и етаже).

5.760.000,00

4.430.770,00
1.329.230,00

Подунавски округ
ALU PLANNING
DOO VELIKA
26.
PLANA (MB:
21514730)

Velika Plana

Ulaganje u nabavku opreme za
ugradnju PVC i ALU stolarije

Укупно за Подунавски округ

6.000.000,00

6.000.000,00

Прегледом приложене документације је утврђено да је део обавезне документације, који се
3.574.410,00 односи на закуп пословног простора, предвиђене Програмом за развој предузетништва кроз
финансијску помоћ за почетнике у пословању за 2020.годину, неусклађен. Мејлом од
1.531.890,00 12.01.2021. године клијенту је дат рок за достављање недостајуће документације. Рок за допуну
документације је био 20.01.2021. године. Документација није наведена у остављеном року.
3.574.410,00
1.531.890,00

Северно-банатски округ
LOVAC N.N.
27. ĐAJIĆ DOO NOVI Novi Kneževac
KNEŽEVAC (MB:
21578118)

Укупно за Северно-банатски округ
Укупно

Ulaganje u nabavku opreme za
pripremanje hrane

2.327.842,00

2.327.842,00
100.008.702,53

Прегледом приложене документације је утврђено да недостаје део обавезне документације
789.528,60 предвиђене Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у
338.369,40 пословању за 2020.годину. Мејлом од 28.12.2020. године клијенту је дат рок за достављање
недостајуће документације. Иста није достављена у остављеном року.
789.528,60
338.369,40
62.813.982,75
27.461.353,18

У Београду, 08.02.2021. год.
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