
1.438.588,37
616.537,87

455.000,00
195.000,00

1.893.588,37
811.537,87

3.097.372,32
2.064.914,88

274.560,00
183.040,00

3.371.932,32
2.247.954,88

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2021. години - предузетници и правна лица за 20. седницу Управног одбора од 08.12.2021. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Јужно-бачки округ

1.

САША
ЊЕГОШЕВИЋ
ПР ТЕРЕТАНА
ОДИН БАЧ (МБ:
66064247)

Бач
Улагање у набавку опреме за
обављање делатности теретана
.

2.055.126,24 Предузетник Саша Његошевић је упоредо законски заступник у Спорско кошаркашком
удружењу Кенгури, Бач МБ:28733933 основано 10.09.2021.г., што није у складу са Програмом.

2.

RADOVAN
PETROVIĆ PR
OSTALO
ŠTAMPANJE
3PANDAS PRINT
NOVI SAD (MB:
66131122)

Novi Sad
Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti . XEROX
VERSANT 80 .

650.000,00

Обрадом захтева од стране стручних служби Фонда, утврђено је да оснивач радње, Радован
Петровић, члан надзорног одбора другог привредног субјекта - задруге СТУДЕНТСКА
ЗАДРУГА САЈАМ НОВИ САД. Повезано лице није наведено у изјави о повезаним лицима.
Добављач је Милица Стојковски пр поправка рачунара Принт ин сервице Калуђерица, претежна
делатност 9511 - Поправка рачунара и периферне опреме; основан 11.09.2019.г., са
привременим прекидом обављања делатности од 29.05. до 12.10.2020.г. и поново пријављеним
привременим прекидом обављања делатности од 30.09.2021.г., па је као добављач
неприхватљива.

Укупно за Јужно-бачки округ 2.705.126,24

Златиборски округ

3.

David Todorović
pr proizvodnja
sokova FRUIT
ENERGY
Prijepolje (MB:
66223914)

Prijepolje

Ulaganje u kupovinu proizvodne
opreme . Duopak mašina sa
opcijom nitrogen punjenje ,
nitrogen generator i printer
datuma , sa vazdušnim
kompresorom . Mašina za
guljenje pomorandži .

5.162.287,20

За обезбеђење кредита је понуђена хипотека на Пословно - стамбеном објекту бр.1, спратности
Пр+Сп+Пк, са земљиштем на кп.бр.2553/5 КО Пријепоље. Објекат је у листу непокретности
уписан као Пословни објекат, спратности Пр. По обавештењу Фонда, подносилац захтева за
кредит, није доставио лист непокретности са уписаним фактичким стањем објекта, као ни
процену вредности непокретности од стране лиценцираног проценитеља. 

4.

ВЕСНА РВОВИЋ
ПР
ПРОИЗВОДЊА
ОСТАЛОГ
НАМЕШТАЈА
ЛУКСОР
ПРИЈЕПОЉЕ
(MB: 65544075)

Ivanje

Ulaganje u kupovinu opreme (
kompresor ) i adaptaciju
prostora za obavljanje delatnosti
proizvodnje nameštaja od ratana
.

475.600,00

Прегледом приложене документације, утврђено је да недостаје доказ о запослењу жиранта на
неодређено. Мејлом од 25.10.2021. године клијенту је дат рок за достављање недостајуће
документације. Рок за допуну документације је био 29.11.2021. године. До остављеног рока
клијент није доставио тражену документацију, а у телефонском разговору, оснивач је изјавила да
није у могућности да достави тражену документацију, као ни да обезбеди другог жиранта.

Укупно за Златиборски округ 5.637.887,20

Београд
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838.950,00
359.550,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.014.360,00
1.720.440,00

9.053.310,00
3.879.990,00

14.318.830,69
6.939.482,75

5.
HELENA 2020
DOO GROCKA
(MB: 21697320)

Grocka
Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti . Mašina za
proizvodnju salveta .

1.198.500,00

Прегледом приложене документације, утврђено је да недостаје доказ о власништву пословног
простора, а да је профактура старија више од 30 дана у односу на дан подношења захтева.
Мејлом од 22.10.2021. године клијенту је дат рок за достављање недостајуће документације. Рок
за допуну документације је био 29.11.2021. године. До остављеног рока клијент није доставио
тражену документацију.

6.

PANAUTO
TEHNIČKI
PREGLED d.o.o.
Mladenovac (MB:
21718106)

Mladenovac Ulaganje u kupovinu nove
opreme za tehnički pregled . 6.000.000,00

Планирана инвестиција није до краја припремљена , јер објекат у коме би Друштво требало да
обавља делатност није завршен и у њему није могуће започети планиране активности. Наиме,
власник објекта са којим је закључен уговор о закупу простора за технички преглед возила је
добио грађевинску дозволу за изградњу стамбено-пословног објекта 13.8.2021.године, али на
сајту АПР-а није објављен почетак радова, а и са доставлејних фотографија предметног објекта је
евидентно да је он тек у фази градње. Предлаже се инвеститору да се обрати Фонду са новим
захтевом за кредит када објекат буде у потпуности спреман за коришћење.

7.

MILKA SPORT
DOO BEOGRAD-
VOŽDOVAC (MB:
21577197)

Beograd

Ulaganje u kupovinu opreme .
Automatska šteperica
sasečenjem konca JUKI DDL
7000A , Cilindročni iberdek sa
sečenjem konca i pulerima JUKI
MF -H11/UT/PL , Automatski
flatlock sa sečemjem konca
sečenjem materijala ,
usisavanjem otpada JUKI MF
3620 , Automatska ravna
rupičarka JUKI LBH 1790 , Vez
mašina FEIYA CT- 1204 , Kotao
za peglanje sa dve pegle .

5.743.800,00

Извештај АРРА Београд која је обавила посету 29.10.2021.године констатују да се делатност већ
обавља у поменутом простору и да је затечена производна опрема, што слике са терена и
потврђују.  Како је предмет кредитног захтева куповина производне опреме коју предузетница
већ поседује и са којом обавља делатност, а да се према Предуговору о купопродаји
непокретности купује пословни простор из кредитних средстава Фонда, што и није дозвољено
према овом Програму, Стручне службе Фонда сматрају да је наменска употреба кредитних
средстава неизвесна, те се предлаже одбијање кредитног захтева. 

Укупно за Београд 12.942.300,00

Укупно 21.285.313,44

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 08.12.2021. год.
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