Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2022. години - предузетници и правна лица за 33. седницу Управног одбора од 14.10.2022. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Шумадијски округ

1.

ТИЈАНА
ИВОВИЋ ПР
РАДЊА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ
ОСТАЛИХ
ПРОИЗВОДА ОД
Аранђеловац
ДРВЕТА ПЛУТЕ
СЛАМЕ И
ПРУЋА СРЕЋНИ
ДОМ ИВОВИЋ
АРАНЂЕЛОВАЦ
(МБ: 66478807)

Куповина опреме за сечење
дрвета и пластике, опрему за
штампу и гравирање

Укупно за Шумадијски округ

1.129.600,00

583.100,00 Срећни дом Ивовић је регистрован у АПР-у 08.04.2022.године, након објављивања Јавног
позива 24.01.2022.године, али је клијенткиња моменту објаве Јавног позива била оснивач
249.900,00 Пржионице кафе АЛЕXКАФА МБ: 65546060, коју је обрисала 22.02.2022.године.

1.129.600,00

583.100,00
249.900,00

Јужно-бачки округ

2.

ALPHA HERBAL
D.O.O. NOVI
SAD (MB:
21771546)

Novi Sad

Ulaganje u kupovinu proizvodnih
mašina i repromaterijal

Укупно за Јужно-бачки округ

3.000.000,00

3.000.000,00

Имајућу у виду да претежна шифра делатности предузећа (1083 - Прерада чаја и кафе) није у
складу са планираном будућом делатношћу производње козметичких препарата (2042 2.100.000,00 Производња парфема и тоалетних препарата) и опремом која је предмет улагања;да планирани
900.000,00 пословни простор није адекватан за пријем лабораторијске опреме и организовање производње
као и да Оснивач нема знање и искуство за планирану делатност, кредитни захтев се одбија из
разлога неусклађености са Програмом и ризика Пројекта.
2.100.000,00
900.000,00

Мачвански округ

3.

PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU
AKASTA 2020
DOO SALAŠ
CRNOBARSKI
(MB: 21552488)

Bogatić - Salaš
Crnobarski

Укупно за Мачвански округ

Nabavka opreme za proizvodnju
rakije

6.000.000,00

6.000.000,00

На основу достављених фотографија утврђено је да је простор запуштен односно да није
инфраструктурно опремљен за организовање производње за коју је подносилац захтева
регистрован.Улагања у овај пословни простор нису планирана пројектом. Даљом провером
4.200.000,00 утврђено је да оснивач планира да производи на другој локацији и у другом објекту , без доказа
1.800.000,00 о власништву, као и да тренутно не поседује расхладне панеле и додатну опрему коју процес
производње алкохолних пића ултимативно захтева. Пројектом је планирано само улагање у
набавку казана за производњу алкохолних пића.Кредитни захтев се одбија из разлога ризика
пројекта.
4.200.000,00
1.800.000,00

Шумадијски округ
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4.

Инвеститор
Društvo za
proizvodnju
trgovinu i usluge
V.M.T METALPLUS DOO
LAPOVO (MB:
21787442)

Општина и
место улагања

Lapovo

Укупно за Шумадијски округ
Укупно

Намена улагања

Nabavka opreme za proizvodnju
mašina za poljoprivredu i
šumarstvo

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

1.425.000,00

Након подношења захтева 20.09.2022.године Власник и директор доо-а В.М.Т Метал-Плус
997.500,00 Лапово, Марко Којић, јмбг 1411987710059 основао је радњу Марко Којић пр угоститељска
радња Фаст Фоод На уста Баточина, мб 66698319. Уредба предвиђа да оснивач и/или одговорно
427.500,00
лице корисника средстава не може бити оснивач и/или одговорно лице другог привредног
привредног субјекта

1.425.000,00

997.500,00
427.500,00

11.554.600,00

7.880.600,00
3.377.400,00

У Београду, 14.10.2022. год.
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