
906.710,00
388.590,00

348.390,00
149.310,00

1.255.100,00
537.900,00

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

462.000,00
198.000,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2021. години - предузетници и правна лица за 18. седницу Управног одбора од 08.11.2021. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.

АНА ЂОРЂЕВИЋ
ПР
ЕДУКАТИВНИ
ЦЕНТАРHELLO
BEAUTY
БЕОГРАД (НОВИ
БЕОГРАД) (МБ:
65547031)

Београд

Набавка савремене опреме за
обављање делатности . 3XД
ФУСИОН таласне дужине ,
Wеллнесс омниа спа .

1.295.300,00

Предузетничка радња „Едукативни центар Хелло Беаутy“ Београд , поднела је захтев за Старт уп
кредит за почетнике у пословању Фонда за Развој Републике Србије дана 13.09.2021.године.
Радња је основана 02.09.2019.године регистрована је у надлежном регистру за 8559 – Остало
образовање.  Пројектом је предвиђена набавка опреме за обављање козметичких услуга и то
3XД ФУСИОН диодног ласера.  Како набавка наведене опреме није у складу са претежном
шифром делатности подносиоца захтева предлаже се одбијање предметног захтева.  

2.

ПРЕДРАГ
СТЕФАНОВИЋ
ПР УСЛУГЕ
ПАКОВАЊА
ЕНИГМА ПАК
БЕОГРАД
(ПАЛИЛУЛА)
(MB: 66230031)

Beograd

Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti usluge
pakovanja . Automatska varilica
za vrećice PODY PAK 1536
220V 600W .

497.700,00

Планирана делатност није у складу са Програмом развоја преузетништва кроз кроз финансијску
подршку за почетнике у псоловању у 2021 години, узимајући у обзир да предузетник је
регистрован за услуге паковања 8292, да је намена кредита куповина аутоматске варилице за
кесице, а да ће се конкретно бавити набавком паковања од 50 кг шећера и паковањем у кесице
од по 4гр које ће се спајати купљеном опремом. У предвиђеној делатности не постоји степен
обраде производа.

Укупно за Београд 1.793.000,00

Колубарски округ

3.

Aleksandar Ilić PR
Prerada voća ILIĆ
VOĆE Pecka (MB:
65721104)

Pecka Ulaganje u kupovinu opreme za
preradu i pakovanje maline . 6.000.000,00

Програмом је дефинисано да хладњаче/расхладни панели могу да се набаве само уколико се
исти користе као опрема у оквиру обављања делатности подносиоца захтева која подразумева
даљи степен обраде производа и уколико се неће користити у оквиру обављања делатности
пружања услуга замрзавања производа и делатности трговинске продаје на велико. Кредитни
захтев се одбија из разлога неусклађености са Програмом.

Укупно за Колубарски округ 6.000.000,00

Нишавски округ

4.

DANIJEL RAMIĆ
PR ZLATNO
PRASE PLUS
RADNJA ZA
PEČENJE I
PRODAJU
PEČENOG MESA
NIŠ (MB:
65605155)

Novo Selo
Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje ugostiteljske delatnosti
.

660.000,00

У моменту подношења захтева, увидом у релевантни регистар, утврђено је да је оснивач и
власник предузетничке радње, Данијел Рамић, јмбг: 0910997730034, истовремено и законски
заступни и сувласник Пољопривредне задруге РОМСКО ЗЛАТНО ПРАСЕ Мерошина
(мб:21506524). Како један од услова за доделу бесповратних средстава по Програму, „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“ у овом случају није испуњен, предметни захтев се одбија.
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462.000,00
198.000,00

994.896,00
426.384,00

765.296,00
327.984,00

994.896,00
426.384,00

Укупно за Нишавски округ 660.000,00

Рашки округ

5.

Vladimir Šljivić pr
Radnja za
proizvodnju i
transport MilMir
Miločaj (MB:
66166198)

Miločaj
Ulaganje u kupovinu nive
opreme za proizvodnju drvene
građe .

1.421.280,00
Регистрована претежна делатност подносиоца захтева је 4941 - Друмски превоз терета. Обзиром
да регистрована претежна делатност не спада у делатности које се финансирају овим
Програмом, предлажемо одбијање предметног захтева. 

6.

ERSAN
OMEROVIĆ
PREDUZETNIK
PROIZVODNJA
OSTALE ODEĆE
E2 TEX NOVI
PAZAR (MB:
66182592)

Novi Pazar

Ulaganje u kupovinu mašina za
proizvodnju lake konfekcije.
*OVERLOCK* sa četri konca
šivenje, *Full* automatska
šteperica sa sečenjem konca
izrade štepa, *IBERDEK* sa pet
konaca za porubljivanje,
podavijanje, paspuliranje, izrada
gajki, Ručna termo presa sa
radnim poljem 40 50 sm za
preslikavanje, Pojasarka sa 12
igala izrada pojaseva, Novi Pazar

1.093.280,00
Анализом је утврђено постојање повезаног лица које се бави истом делатношћу и на истој
адреси - радња мајке оснивача, ХАСНА ОМЕРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ПРОИЗВОДЊА ОДЕЋЕ
ЕРЕР-17 НОВИ ПАЗАР мб 64581856.

7.

BOBAN
TOŠOVIĆ PR
RADNJA ZA
PRERADU
DRVETA I
TRGOVINU
NIKA
SOLUTIONS
LAĐEVCI (MB:
66185397)

Lađevci

Ulaganje u kupovinu opreme za
obradu drveta . Mašina za
obradu drveta sa dve glave ,
Mašina za oblikovanje -
rendisanje drveta , Mašina za
obradu drveta - cilkular .

1.421.280,00

- Предузетничка радња "Ника солутион", Лађевци има регистровано издвојено место на истој
адреси на којој има регистровано издвојено место предузетничка радња "Милмир", МБ :
66166198. Издвојена места оба предузетника су регистрована за исту делатност - резање и
обрада дрвета,  - предузетничка радња "Милмир" је поднела затев за старт уп, бр. захтева 456/21
у износу од 1.421.280,00 РСД, а захтев је одбијен јер је улагање предвиђено у делатност која
није претежна;  - предузетничка радња "Ника солутион" је поднела затев за старт уп, бр. захтева
481/21 у износу од 1.421.280,00 РСД. Захтев је идентичан као и захтев 456/21, једина разлика је
у називу предузетника;  - у оба захтева је достављена профактура привредног друштва
"Аиком"доо, Дубље, МБ : 20383941 на износ од 1.137.024,00 РСД, иако је опрема која се
набавља другачија. Добављач је активан, у 2020.г. је остварио пословне приходе у видини од
41,7 мил. РСД са просечно 5 радника. Рачуни добављача нису у блокади, забележена је блокада
рачуна у трајању до 29 дана у 2021.г. у износу од 771.617,00 РСД;  - у оба захтева је планирано
улагање у оперативне трошкове у истом износу, па су и предрачунска вреност, износ кредита и
бесповратних средстава Министарства исти;  - у оба захтева је као средство обезбеђења
предвиђена залога на будућој опреми.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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3.600.000,00
2.400.000,00

6.355.088,00
3.580.752,00

694.173,00
297.503,00

694.173,00
297.503,00

1.400.000,00
600.000,00

1.400.000,00
600.000,00

14.366.361,00
7.014.155,00

8.

ALMIR
ZEĆIROVIĆ PR
AUTOSERVIS
RAMO-1912
DUBOVO (MB:
66069419)

Dubovo
Ulaganje u kupovinu opreme za
popravku i dijagnostiku
motornih vozila .

6.000.000,00

Након обраде предмета у правном сектору констатовано је следеће, о чему је клијент уредно
обавештен и који је имао рок за измену документације до 15.10.2021.г.: - „Неопходно је
допунити документацију и доставити Решење/Пријаву о порезу на имовину за објекат који је
предмет хипотеке; - Доставити сагланост власника парцеле КП.бр 353/1 КО Тутин да се поред
породичне стамбене зграде, број зграде 2, хипотека може конституисати на укупној парцели у
површини од 14650м2 ; Упис хипотеке на делу поменуте парцеле , како је наведено у процени
као припадајуће земљиште од 1000м2, није могућ, јер је неопходно да се хипотека упише на
целој парцели.”  Обзиром да до наведеног рока , клијент није доставио исправљену
документацију и прибавио тражену сагласност констатовано је да се наведено обезбеђење не
може узети у разматрање.

Укупно за Рашки округ 9.935.840,00

Западно-бачки округ

9.

SANDRA BURIĆ
PREDUZETNIK
PROIZVODNJA
HLEBA, SVEŽEG
PECIVA I
KOLAČA
SANTEA
ČONOPLJA (MB:
66182681)

Čonoplja
Ulaganje u kupovinu opreme za
pekarsku radnju i uređenje
magacinskog prostora .

991.676,00

На ОП обрасцу предузетнице, поред саме предузетнице (Сандра Бурић), налази се и Александар
Бурић. Александар Бурић је оснивач предузетничке радње "Таxи Бурић" ПР, Нови Сад, МБ :
61121064, која је активна и има регистрован привремени прекид делатности. Поред тога, био је
оснивач предузетничке радње "Алек - Б", Нови Сад, МБ : 61966927, која је брисана из регистра,
али има неизмирен порески дуг у износу од 5.789.445,00 РСД).  Уредбом је дефинисано да
оснивач и/или одговорно лице није директор/заступник, члан, оснивач или члан органа
управљања другог привредног субјекта или заступник органа другог привредног субјекта (тачка
10. Услова за доделу бесповратних средстава по Програму), што овде није случај.

Укупно за Западно-бачки округ 991.676,00

Моравички округ

10.

PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA
PAKOVANJE
ZEMLJE ZA
CVEĆE TERRA
PATRINUS DOO
BEOGRAD-
ČUKARICA (MB:
21702641)

Slatina
Ulaganje u kupovinu
poluautomatske pakerice za
pakovanje treseta .

2.000.000,00

Програмом је дефинисано да се средства по овом Програму не могу користити за финансирање
привредних субјекта која обављају делатност трговине робом која нема одређени степен обраде,
што подразумева промену физичких својства робе у циљу стварања новог финалног
производа.Кредитни захтев се одбија из разлога неусклађености са Програмом.

Укупно за Моравички округ 2.000.000,00

Укупно 21.380.516,00

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 08.11.2021. год.
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