Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2019. години - предузетници и правна лица за 47. седницу Управног одбора од 19.11.2019. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

2.

3.

СЛАВИЦА
МАРИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК
ОСТАЛО
Лазаревац
ШТАМПАЊЕ
ЛИПА АРТ
ЛАЗАРЕВАЦ
(МБ: 65258498)
JELENA
MUDRENOVIĆ
PR DELATNOST
FITNES
KLUBOVA
Novi Beograd
O5DOOGLE
BEOGRAD(NOVI
BEOGRAD) (MB:
65395495)
MARIJANA
ČEPRNJA PR
RADNJA ZA
PROIZVODNJU
PREDMETA OD Zemun
PAPIRA UBRUSPLUS BEOGRAD
(ZEMUN) (MB:
65406683)

Укупно за Београд

Улагање у адаптацију
пословног простора (захтев:
2019/556/0)

2.930.000,00

2.051.000,00 Према Програму Фонда није предвиђено је финансирање улагање у стамбени простор него
искључиво у пословни; из тражених средстава није могуће финансирати рефундацију уложених
879.000,00 средстава.

Kupovina Reformera za pilates
(zahtev: 2019/568/0)

1.966.226,00

Оснивач радње није присуствовала теренској контроли већ овлашћено лице које има
1.264.358,00
регистровану радњу сличног назива на истој адреси као и подносилац захтева за кредит. 
541.868,00 Локација на којој је планирано обављање делатности је 8. спрат стамбене зграде.

Ulaganje u nabavku oprememašine za proizvodnju toalet
papira (zahtev: 2019/487/0)

1.200.000,00

6.096.226,00

У Захтеву, Пословном плану, Уговору о закупу пословног простора и приложеним
840.000,00 фотографијама нису дати тачни подаци и разликују се од података из Извештаја теренске
360.000,00 контроле (у пословном простору већ послује предузетничка радња оца и простор је потпуно
опремљен за делатност за коју је регистрована).

4.155.358,00
1.780.868,00

Моравички округ
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Р.Бр.

4.

Инвеститор

Општина и
место улагања

VERA RADOVIĆ
PR
PROIZVODNJA
PELETA ZA
Gornji
GREJANJE
MilanovacBOLJKOVCI
Boljkovci
PELET
BOLJKOVCI (MB:
65382776)

Намена улагања

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju peleta (zahtev:
2019/501/0)

Укупно за Моравички округ

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

3.536.000,00

2.083.200,00 Средство обезбеђења је неприхватљиво, понуђена кућа у лошијем стању. Постоји неслагање
892.800,00 података из предатог захтева и теренске контроле.

3.536.000,00

2.083.200,00
892.800,00

Рашки округ

5.

МАЈА ЂУРИЧИЋ
ПР
ПРОИЗВОДЊА
ХРАНЕ И
Kraljevo-Vrba
СВЕЧАНА САЛА
ФА 2020 ВРБА
(MB: 65432455)

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju gotovih jela, svežeg
peciva i kolača (zahtev:
2019/590/0)

Укупно за Рашки округ

1.260.000,00

882.000,00 Пословни објекат захтева значајна улагања која пословним планом нису предвиђена, Опис
објекат и стварно стање на терену нису услађени, Није достављена адекватна и комплетна
378.000,00
документација, Један од два добављача је у континуираној блокади од 28.08.2019.г.

1.260.000,00

882.000,00
378.000,00

2.000.000,00

980.000,00
Висок ризик клијента,негативан извештај теренске контроле.
420.000,00

2.000.000,00

980.000,00
420.000,00

Средње-банатски округ

6.

ALEKSA
IVANČEVIĆ
PREDUZETNIK
PROIZVODNJA Futog
PROIZVODA OD
BRAŠNA KORE
PLUS FUTOG
(MB: 65295253)

Ulaganje u nabavku opremeautomatske linije za proizvodnju
kora (zahtev: 2019/700/0)

Укупно за Средње-банатски округ
Златиборски округ

7.

SLAVICA
BLAGOJEVIĆ PR
PROIZVODNJA
SAPUNA
Užice
ALONDRA
KOZMETIKA
UŽICE (MB:
65203766)

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju sapuna i dostavnog
vozila (zahtev: 2019/491/0)

980.240,00

-Неадекватан пословни простор за обављање делатности; -Некомплетна документација за закуп
686.168,00 послвоног простора; -Опрема која се набавља није одговарајућа за отпочињање производње више од 50% средстава је планирао за набавку возила Opel Corasa за које није достављена
294.072,00 исправна и комплетна документација; -слике за возило Opel Corasa нису од добављача, већ са
интернета и не одговарају подацима из профактуре
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Укупно за Златиборски округ

Предрачунска
вредност
980.240,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

686.168,00
294.072,00

Београд
BLUE LEMON
CATERING
8. D.O.O.
BEOGRAD
(ZVEZDARA)
(MB: 21366617)
PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU
USLUGE I
9. TRGOVINU
MOLLI POP
DOO BEOGRADNOVI BEOGRAD
(MB: 21488852)
OLIMPEA PLUS
DOO
10. LAZAREVACBRAJKOVAC
(MB: 21404527)
Auto Centar
Miketić doo
11. BeogradVoždovac (MB:
21368849)
KETERING
MILOJEVIĆ MVA
12. DOO
MLADENOVAC
(MB: 21479527)

Zemun

Ulaganje u nabavku opreme za
pripremu hrane-ketering (zahtev:
2019/380/0)

6.000.000,00

Подносилац захтева има регистровано седиште на истој адреси као и доо за кетеринг са
4.200.000,00 рачунима блокираним од јуна 2019.г.; није достављена документација о пословном простору са
опремом у коме се тренутно обавља делатност и остварују приходи од оснивања 2018.г.;
1.800.000,00 изнајмљени пословни простор захтева значајна улагања да би био доведен у стање адекватно за
обављање предметне делатности.

Novi Beograd

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju sokova (zahtev:
2019/591/0)

5.100.000,00

3.570.000,00 -неадекватан пословни простор за смештај опреме и врсту делатности којом намерава да се
бави; прво повезано лице јемца у блокади, друго повезано лице јемца има неизмирен дуг према
1.530.000,00 Фонду по старт уп кредиту из Програма за 2010. годину у износу РСД 4.637.664,45

Brajkovac

Ulaganje u adaptaciju stambenog
objekta u proslovni prostorustanovu za smeštaj starih lica
(zahtev: 2019/593/0)

11.550.406,00

Beograd

Ulaganje u nabavku opreme:
dvostubna elektro-hidraulična
dizalica, punjač auto klima,
kompresor (zahtev: 2019/576/0)

1.392.000,00

MladenovacRabrovac

Ulaganje u nabavku opreme za
ketering (zahtev: 2019/560/0)

Укупно за Београд

1.425.000,00

25.467.406,00

2.444.514,00 Програмом није предвиђено: финансирање претежне делатности за коју је предузеће
1.047.649,00 регистровано; финансирање адаптације стамбених објеката.

На адреси на којој је регистрован подносилац захтева за кредит се налази регистрованих више
974.400,00
привредних субјеката од којих је активно привредно друштво -повезано лице АЦН ГАГА
417.600,00 доо(власник Драган Петровић) у блокади 1098 дана у износу 1.046.543,83 рсд
Повезано лице брисано из регистра: ПЕКАРА МИЛОЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ МИЛОЈЕВИЋ ПР
997.500,00 ЈАГЊИЛО, регистровано за 1071 – Производња хлеба,свежег пецива и колача (основ
повезивања - отац оснивача) је било корисник дугорочног микро кредита Фонда по програму за
427.500,00 2005. годину.Уговор је раскинут 2012.године, а дуг према Фонду на дан 01.11.2019. године
износи РСД 3.435.263,04.
12.186.414,00
5.222.749,00

Моравички округ
Mystech DOO
13. ČAČAK (MB:
21492779)

Čačak

Укупно за Моравички округ

Ulaganje u nabavku opreme:
*edukativni CNC/3D printing
system Fluks VD80* (zahtev:
2019/585/0)

1.689.500,00

1.689.500,00

Привредно друштво је регистровано у надлежном регистру за Консултантске активности у вези
832.650,00 са пословањем и осталим управљањем - шифра делатности 7022 , што није у складу са
356.850,00 Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању за 2019.годину.
832.650,00
356.850,00
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Сремски-округ

FRIŠKI JAZAČKI
14. SIREVI DOO
Jazak
JAZAK (MB:
21460494)

Ulaganje u nabavku opreme i
rekonstrukcija i dogradnja mini
mlekare (zahtev: 2019/604/0)

Укупно за Сремски-округ

6.000.000,00

6.000.000,00

Увидом у достављену документацију, ЛН бр.464 КО Јазак село, констатује се да на Кп. бр. 477
постоје уписани објекти број 1,2,3 и 4 за које се у процени тржишне вредности непокретности
наводи да у стварности не постоје; истовремено се наводи да на истој парцели постоје објекти
који нису уписани у лист непокретности, што је неприхватљиво за обраду и упис хипотеке, како
4.200.000,00 на објектима , тако и на парцели.Породична стамбена зграда на Кп.бр.478 је у листу
1.800.000,00 непокретности уписана као приземни објекат а у процени стоји да је спратност објекта Су+П+Пк,
тако да је овде неопходно уписати спратност објекта. У ЛН бр.901 Ко Јазак село на Кп.бр. 481
су уписани објекти број 1 и 2 за које у процени стоји да у стварности не постоје а да на Кп.бр.
482 постоји изграђен објекат који није уписан у лист непокретности. На основу наведеног
констатује се да обрада хипотеке није могућа.
4.200.000,00
1.800.000,00

Шумадијски округ
FROZEN FOOD
15. DOO BATOČINA Batočina
(MB: 21480436)

Укупно за Шумадијски округ
Укупно

Nabavka opreme radi pokretanja
proizvodnje i pakovanja duboko
smrznutog voća i povrća
(zahtev: 2019/564/0)

5.900.000,00

4.130.000,00 Теренска контрола није спроведена због немогућности ступања у контакт са представницима
предузећа Привредно друштво има два повезана лица од којих је једно (ЗЗ Мавиламет ) у
1.770.000,00
континуираној блокади 326 дана.

5.900.000,00

4.130.000,00
1.770.000,00

52.929.372,00

30.135.790,00
12.915.339,00

У Београду, 19.11.2019. год.
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