Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2020. години - предузетници и правна лица за 7. седницу Управног одбора од 12.02.2021. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

СВЕТЛАНА ЛОНЧАРЕВИЋ
ПР ПОСТАВЉАЊЕ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ Земун
ВОДОВА ЕВА БЕОГРАД
(МБ: 65840243)

Куповина опреме машина за
сплајсовање,

1.420.000,00

994.000,00
426.000,00

2.

Tatjana Petrović PR Frizerski
salon COLE Beograd (MB:
Beograd
65838052)

Ulaganje u nabavku opreme za
frizerski salon

1.413.148,00

989.203,00
423.944,00

3.

MAKSIM KRAJNAK PR
IZRADA SUVENIRA I
OSTALIH PREDMETA MID Beograd
BEOGRAD (MB: 65946513)

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju suvenira

1.000.000,00

700.000,00
300.000,00

4.

MIRKO RANKOVIĆ PR
FITNES STUDIO
GREENZONE BEOGRAD
(MB: 65893401)

Beograd-Borča Ulaganje u nabavku opreme za
fitnes studio

3.999.731,40

2.799.811,98
1.199.919,42

-Добављач чија је профактура достављена уз захтев за кредит је неприхватљив јер је
Привредно друштво NEW STORE доо основано 1.6.2020.године, што онемогућава било
какав увид у пословање добављача и његову подобност , јер још није био у обавези да
преда ни један финансијски извештај, који би био јавно доступан и подложан оцени, Такође, добављач има тренутно ( од 22.1.2021.г.) регистровану адресу у АПР-у у
Бујановцу, Карађорђа Петровића бб ( у АПР- у није регистрован никакав огранак у
Београду ), а Слободан Кнежевић, који је као овалашћено лице потписник профактуре, је
од 22.1 2021.године брисан из регистра , од када се као овлашћено лице води власник
Друштва Роберто Варга , који је из Бујановца, чиме су два битна елемента профактуре
промењена. -Немогућност да се процени поузданост добављача ствара и оправдану
бојазан да опрема која је предмет финансирања можда неће бити испоручена, чиме би
предузетник био оштећен, јер не би могао да започне пословање, а уз то ни Фонд не би
имао обезбеђење за одобрена кредитна средства ( предложени инструмент обезбеђења је
залога на опреми која се набављ атраженим средствима). Све наведене чињенице
представљају довољан разлога да се захтев за кредит предложи за одбијање. 
-Због неиспуњавања пореских обавеза предузетнику је одузет ПИБ дана
18.11.2020.године, што је евидентирано и на сајту НБС где се наводи да дужник (
Фризерски салон Цоле) од дана 18.11.2020.године не може да располаже средствима на
рачунима код банака, што представљају довољан разлога да се захтев за кредит предложи
за одбијање.
Претрагом релевантног регистра дошли смо до сазнања да је на истој адреси регистрована
предузетничка радња МАМАКО Београд (мб.60377294) која се налази у власништву Рајка
Крајнака – оца предузетника. Радња је регистрована за 1629 – Производњу осталих
производа од дрвета, плуте, сламе и прућа па постоје индиције у наставак обављања
породичне делатности што није у складу са Уредбом
У достављеној Изјави о повезаним лицима наведено је да подносилац захтева има
повезано лице и то „Предузетће за Трговину и услуге Ауто-Кеш“ доо Београд ,
мб.20221364 у власништву Ивана Ранковића оца оснивача.  Као основно средство
обезбеђења уредног враћања кредита понуђено је јемство правног лица Ауто – Кеш
Центар доо Београд (мб.20221364) које се налази у влаништву Ивана Ранковића,
родитеља оснивача радње.  У уредби за почетнике у пословању за 2020.годину, јасно је
наведено да Јемство повезаног правног лица или предузетничке радње не може бити
основно средство обезбеђења
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Р.Бр.

5.

Инвеститор

Општина и
место улагања

IVAN LENOV PR
DESTILACIJA
PREČIŠĆAVANJE I
Brestovik
MEŠANJE PIĆA LENOV
DESTILERIJA BRESTOVIK
(MB: 65819805)

Намена улагања

Ulaganje u nabavku opreme :
kazan i gasni gorionik

Укупно за Београд

Предрачунска
вредност

2.100.000,00

9.932.879,40

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Обрадом Захтева је утврђено да понуђено средство обезбеђења није адекватно из
неколико разлога. С обзиром да је у конкретном случају за хипотеку понуђено само
земљиште на коме се налази бунар, не може се узети у обзир целокупна процењена
тржишна вредност већ само износ до 500.000,00 динара у складу са Уредбом. Додатни
1.470.000,00 проблем је што на парцели постоји и помоћни објекат, који није уписан у катастру
630.000,00 непокретности, а који је такође вреднован од стране вештака који објекат дефинише као
припадак парцели као главној ствари. Иако се у процени наводи да је поднет захтев за
легализацију објекта, о томе нема никаквих доказа, а објективно постоји могућност да
након легализације Фонд хипотетички има хипотеку на парцели а објекат може бити дат
другом повериоцу под хипотеку што је неприхватљиво.
6.953.014,98
2.979.863,42

Јабланички округ

6.

DAVID STOJIČIĆ PR
IZGRADNJA STAMBENIH I
NESTAMBENIH ZGRADA Vlasotince
DS GROUP VLASOTINCE
(MB: 65724391)

Nabavka opreme za
proizvodnju demineralizovane i
destilovane vode

6.000.000,00

3.600.000,00
2.400.000,00

7.

НЕМАЊА САИТОВИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА ХЛЕБА
СВЕЖЕГ ПЕЦИВА И
КОЛАЧА СИКИ-2020
БОЈНИК (MB: 65770059)

Kupovina opreme za
poslovanje pekare

5.406.450,00

3.243.870,00
2.162.850,00

11.406.450,00

6.843.870,00
4.562.850,00

Укупно за Јабланички округ

Bojnik

Према подацима из релевантног регистра, претежна делатност предузетничке радње „ДС
ГРОУП“ Власотинце је Изградња стамбених и нестамбених зграда (шифра делатности
4120), док се у издвојеном месту, на адреси Двадесет деветог Новембра бб, Власотинце
обавља делатност Одржавања и поправка моторних возила (шифра делатности 4520).  На
основу података из Пословног плана, као и остале пратеће документације, може се
закључити да предузетник планира улагање у опрему за производњу деминерализоване и
дестиловане воде, за шта не постоји регистровано издвојено место, нити регистрована
додатна делатност привредног субјекта. Један од основних услова за доделу бесповртних
средстава и кредита Фонда према Уредби о утврђивању Програма је да претежна
делатност привредног субјекта уписана у Агенцији за привредне регистре одговара
делатности која се финансира из овог програма, што у овом случају није испуњено
(средства по овом Програму не могу се користити за грађевинарство). Такође, на адреси
седишта подносиоца захтева, регистрована је и предузетничка радња брата Давида
Стојичића, НЕМАЊА СТОИЧИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ И
НЕСТАМБЕНИХ ЗГРАДА ВЛАСОТИНЦЕ (мб:64241877), регистрована за обављање исте
делатности (4120 – Изградња стамбених и нестамбених зграда).  Према Уредби у тачки 6.
– Начин реализације програма стоји – уколико се утврди да је захтев за доделу
бесповратних средстава поднело лице које је у првом степену сродства са лицем које се
већ бави овом делатношћу, сматраће се да је то наставак спровођења постојеће породичне
делатности.  Из напред наведених чињеница предлаже се одбијање предметног захтева. 
- Седиште предузетничке радње је на адреси пребивалишта заложног дужника која је
уједно и адреса седишта предузетничке радње заложног дужника; заложни дужник има
издвојено место за исту делатност као клијент; пословни простор закупљен за обављање
делатности није на адреси седишта радње и није у потпуности адекватно описан у
пословном плану и није јасно документован; намена улагања није прихватљива обзиром
да се предрачунска вредност од 5.406.450,00рсд састоји од 1.081.290,00рсд оперативних
трошкова, 1.920.360,00рсд улагања у опрему за производњу пекарских производа и
2.404.800,00рсд улагања у куповину транспортног средства које је путничко породично
возило.
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Јужно-бачки округ

8.

DAVID STOJISAVLJEVIĆ
PR CENTAR ZA OBUKU
FUDBALA I
Veternik
UGOSTITELJSKA RADNJA
LA MASIA VETERNIK (MB:
65493292)

Ulaganje u nabavku opreme
(balon)

Укупно за Јужно-бачки округ

6.000.000,00

4.200.000,00 Предложена инвестиција (спортски терени-конструкција и постављање балона) је
намењена за изнајмљивање што није у складу са Програмом за развој предузетништва
1.800.000,00 кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању за 2020. годину.

6.000.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

Колубарски округ

9.

ALEKSANDAR PAVIĆ PR
FOTO STUDIO GAMA UB
(MB: 65752573)

Ub

Nikola Ranković pr Rezanje i
10. obrada drveta CNC Artist
Lajkvovac
Lajkovac (MB: 65718081)

Ulaganje u nabavku opreme za
izradu svih vrsta fotografija,
štampu na tekstilu i ostalim
predmetima, brendiranje izloga
i izrada flajera

3.000.000,00

2.100.000,00
900.000,00

Ulaganje u nabavku opreme za
obradu predmeta od drveta

6.000.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

9.000.000,00

6.300.000,00
2.700.000,00

Укупно за Колубарски округ

Прегледом приложене документације је утврђено да недостаје део обавезне документације
предвиђене Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у
пословању за 2020.годину, и то: Уговор о закупу пословног простора закључен са свим
власницима на страни закуподавца, оверен код јавног белезника. Мејлом од 29.01.2021.
године клијенту је дат рок за достављање недостајуће документације. Рок за допуну
документације је био 07.02.2021. године. Клијент није доставио тражену документацију у
наведеном року.
Ризик пројекта - Добављач нема објављене финансијске извештаје на основу којих је
могуће утврдити да ли се бави продајом/дистрибуцијом производне опреме за коју је
издата профактура са фотографијом машине; блокиран по основу принудне наплате 73
дана у континуитету.

Моравички округ
SLAĐANA RANČIĆ PR
MAŠINSKA OBRADA
11. METALA SA TRGOVINOM Prijevor
RANČIĆ TIM 2015
PRIJEVOR (MB: 65030675)

Укупно за Моравички округ

Ulaganje u nabavku opremeprese za obradu metala

2.039.067,00

2.039.067,00

Прегледом приложене документације је утврђено да недостаје део обавезне документације
предвиђене Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у
пословању за 2020.годину, и то: уговор о закупу пословног простора потписан од стране
980.000,00 свих уговарача (власника) И оверен код јавног бележника, доказ о власништву
420.000,00 пословног простора И профактура потписана И оверена са уписаном годином
производње. Мејлом од 28.01.2021. године клијенту је дат рок за достављање недостајуће
документације. Рок за допуну документације је био 05.02.2021. године. Клијент није
доставио тражену документацију у наведеном року.
980.000,00
420.000,00

Нишавски округ
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

NEMANJA ZLATKOVIĆ PR
PROIZVODNJA I
UGRADNJA
12. ALUMINIJUMSKE I PVC
Aleksinac
STOLARIJE ROYAL PLAST
995 ALEKSINAC (MB:
65910438)

Nabavka opreme za
proizvodnju PVC i ALU
stolarije

MIHAJLO ĐORĐEVIĆ PR
UGOSTITELJSKA RADNJA
13. OAZIS GIROS NIŠKA
Niška Banja
BANJA (MB: 65903423)

Kupovina opreme za
ugostiteljski objekat

Укупно за Нишавски округ

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

1.411.010,40

980.000,00
420.000,00

502.872,00

352.010,00
150.861,00

1.913.882,40

1.332.010,00
570.861,00

Разлог одбијања
Као повезано лице се јавља Зоран Златковић "Премиум 018" Алексинац МБ: 63351121
регистрована на истој адреси Седми Јули 36/7 а која је основана 2013.г. за исту делатност
2223 - производње предмета од пластике за грађевинарство. Нису објављени финанс.
извештаји на АПР, али радња има активан статус, без блокаде.  Према Уредби у тачки 6. Начин реализације програма стоји - уколико се утврди да је захтев за доделу
бесповратних средстава поднело лице које је у првом степену сродства са лицем које се
већ бави овом делатношћу, сматраће се да је то наставак спровођења постојеће породичне
делатности, те захтев не може бити одобрен.
Као средство обезбеђења уредног враћања кредита понуђена је залога на будућој опреми.
Вредност комада опреме, на којим се може успоставити залога збирно износи
190.234,00рсд, обзиром да су све остале ставке опреме појединачне вредности ниже од
50.000,00рсд колика је минимална вредност предвиђена Програмом за успостављање
заложног права. Поред наведеног, отац предузетника, Бобан Ђорђевић је исплатилац и
заложни дужник по основу Споразума о регулисању обавеза по кредиту Фонда из 2006.г.
који је користила Угоститељска радња Шумадинка Ђорђевић Снежана, мб 610298793 , те
док се не регулишу све обавезе по кредиту повезаног лица, клијенту не може бити
одобрен старт уп кредит.

Пчињски округ

MILAN JOVANOVIĆ PR
PROIZVODNJA
14. NAMEŠTAJA LUXURY
FORM TIBUŽDE (MB:
65904055)

Tibužde

Kupovina opreme za
proizvodnju pločastog
nameštaja

Укупно за Пчињски округ

1.369.500,00

1.369.500,00

Претежна делатност радње је 3109 – Производња осталог намештаја и власништво је
оснивача Милана Јовановића (јмбг.3101993742017). Седиште предузетничке радње је у
Врање у месту Тибужде на адреси Тибужде бб. Објекат у коме је планирано обављање
делатности и на којој ће бити инсталирана опрема користи се по основу уговора о закупу,
а закуподавац је отац оснивача Горан Јовановић. Претрагом релевантног регистра дошли
смо до податка да је Горан Јовановић власник и оснивач предузетничке радње „Масив“
958.650,00 (мб.56804617) , основане 2005.године и регистроване за 1629 – Производња осталих
410.850,00 производа од дрвета, плуте, сламе и прућа.  У усвојеној Уредби за почетнике у
пословању за 2020.г., јасно је наведено да уколико се утврди да је захтев за доделу
бесповратних средстава 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
одобрен.
958.650,00
410.850,00

Расински округ
ИЛИЈА ЈОВАНОВИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛОГ
15. НАМЕШТАЈА ИНКО
ДИЗАЈН КРУШЕВАЦ (MB:
65231654)

Tekija

Ulaganje u nabavku opreme za
obradu drveta

1.380.000,00

Илија Јовановић, оснивач ИНКО ДИЗАЈНА је истовремено оснивач са 50% удела у још
једном активном привредном субјекту "Inko Shilton" доо Крушевац основаног
966.000,00
19.06.2020.г. за делатност 1610 - резање и обрада дрвета. Како је у Условима Програма
414.000,00 тачка 10. дефинисано да оснивач није члан/оснивач другог привредног субјекта, те се на
основу претходно поменутог не испуњава услов Програма. 
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Укупно за Расински округ

Предрачунска
вредност
1.380.000,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

966.000,00
414.000,00

Рашки округ
Прегледом приложене документације је утврђено да недостаје део обавезне документације
предвиђене Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у
пословању за 2020.годину, и то: фотографије пословног простора и профактура у
оригиналу, као И превод исте од стране судског тумача. Мејлом од 28.01.2021. године
клијенту је дат рок за достављање недостајуће документације. Рок за допуну
документације је био 05.02.2021. године. Клијент није доставио тражену документацију у
наведеном року.
Пројектом је предвиђено постављање 3 хладњаче на парцели и земљишту које се налазе у
закупу. Хладњаче су монтажног типа независне ,постављају се на земљишту поред и уз
објекат – стамбену зграду која се налази у власништву физичког лица Срећка Предолца
(није у сродству са оснивачем радње Славицом Радуловић), са челичном и кровном
конструкцијом. Постављење челичне и кровне конструкције представља изградњу
монтажног објекта. У Програму за почетнике у пословању за 2020.г., јасно је наведено се
кредитна средства могу корстити једино за текуће одржавања објекта, а не извођење
радова на изградњи, доградњи, адаптацији и реконструкцији објекта. 

DŽENETA MEHMEDOVIĆ
PR PRANJE I ČIŠĆENJE
16. ODEĆE BLUE BLACK 2020
NOVI PAZAR (MB:
65714388)

Novi Pazar

Ulaganje u nabavku opreme za
čišćenje i pranje tekstilnih
proizvoda

3.998.366,00

2.798.856,20
1.199.509,80

Славица Радуловић
предузетник Радња за
прераду и конзервисање
17.
воћа и поврћа Радуловић
трејд Ново Село (MB:
65788136)

Novo Selo

Ulaganje u nabavku opreme i
tri rashladne komore za
preradu voća i povrća

5.248.600,00

3.674.020,00
1.574.580,00

9.246.966,00

6.472.876,20
2.774.089,80

5.275.000,00

Претрагом релеватног регистра дошли смо до сазнања да је Срђан Котарац истовремено и
сувласник – оснивач у Земљорадничкој Задрузи Градина Сланкамен (мб.08223734).   У
3.692.500,00 усвојеној Уредби за почетнике у пословању за 2020.г., јасно је наведено да
1.582.500,00 оснивач/оснивачи и/или одговорно лице није директор/заступник, члан, оснивач или члан
органа управљања другог привредног субјекта или заступник огранка другог привредног
субјекта.

5.275.000,00

3.692.500,00
1.582.500,00

2.700.000,00

Обрадом кредитног захтева је утврђено да је оснивач већ био власник две предузетничке
радње, и то: Наша прича 034, МБ 62810394, основану 2012. Године, абрисану из регистра
2018. године и аутопревозничку радњу, МБ: 54784805, обрисану из регистра 2008.
1.890.000,00
године. Предузетничка радња Радослав Радисављевић ПР постављање подних и зидних
810.000,00 облога Крагујевац, је трећа коју је предузетник основао на своје име, што није у складу са
Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у пословању
за 2020. годину.

Укупно за Рашки округ
Сремски-округ
СРЂАН КОТАРАЦ ПР
ПРОИЗВОДЊА
ПРОИЗВОДА ОД БЕТОНА
НАМЕЊЕНИХ ЗА
Novi
18.
ГРАЂЕВИНАРСТВО СК
Slankamen
УКУС 2020 НОВИ
СЛАНКАМЕН (MB:
65980711)

Ulaganje u nabavku opreme:
utovarivač za beton, prikolica
za beton, mešalica za beton,
kašika za beton

Укупно за Сремски-округ
Шумадијски округ
Radoslav Radisavljević PR
Postavljanje podnih i zidnih
19. obloga Kragujevac (MB:
65700352)

Kragujevac

Ulaganje u nabavku polovnog
priključnog vozila

Strana: 5 od 11

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

РАДМИЛА ПАУНОВИЋ ПР
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
И ДРУМСКИ ПРЕВОЗ
Bumbarevo
20.
ТЕРЕТА АТИНА 2019
Brdo
БУМБАРЕВО БРДО (MB:
65460807)

Намена улагања

Ulaganje u nabavku opreme
potrebne za delatnost radnje
(teretno vozilo, bela tehnika,
nameštaj za restoran)

Укупно за Шумадијски округ

Предрачунска
вредност

2.875.477,00

5.575.477,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Обрадом предмета је утврђено да је предузетничка радња у континуираној блокади од
19.12.2020 у износу од 403.633,61 рсд.   Такође, непокретности понуђене за обезбеђење
кредита су неприхватљиве из следећих разлога:  - Понуђене непокретности - земљиште на
парцелама 1039, 1040, 1041, 1042, 1043/1, 1043/2 и 1044 КО Бумбарево Брдо, по врсти
земљишта представљају земљиште у грађевинском подручју. Овакво земљиште према
Уредби за старт-уп кредите у 2020.години прихвата се до износа кредита од 500.000,00
динара. За виши износ кредит потребно је да се понуди непокретност, у конкретном
1.301.160,60 случају су то два објекта укупне процењене вредности 1.017.839,00 динар. Укупна
867.440,40 процењена вредност понуђених непокретности износи 1.517.893,00 динарашто применом
пондера 1,2:1 износи 1.214.314,4 динара што је недовољан износ за тражену висину
кредита. Поред наведеног, на свим понуђеним парцелама уписана је забележба да није
плаћена пренамена земљишта из пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште
што представља опасност од могућности принудне наплате овог трошка. На парцели 1044
КО Бумбарево Брдо налазе се и два нелегална објекта веће површине и спратности што
такође није прихватљиво, посебно јер је један од објеката повезан са објектом бр. 2 који је
био предмет процене. 
3.191.160,60
1.677.440,40

Топлички округ

РАША КОЦИЋ ПР
ОСТАЛА ПРЕРАДА И
21. КОНЗЕРВИСАЊЕ ВОЋЕ И Lukomir
ПОВРЋЕ РАЛЕ-94
ЛУКОМИР (MB: 65371120)

Ulaganje u nabavku tunelske
sušare za potrebe proizvodnje
začinskog, lekovitog i
aromatičnog bilja

Укупно за Топлички округ

1.500.000,00

1.500.000,00

Намена улагања из тражених средстава је набавка опрема - унивезалне тунелске сушаре,
у вредности од 1.500.000,00 РСД. Опрема је половна, произведена и набављена 2019.г..
Опрема је била у власништву привредног друштва "Херба"доо, Београд, МБ : 07565160. 
Како је реч о половној опреми, достављена је процена вештака од 10.07.2020.г.. Према
1.000.000,00 процени вештака, процењена вредност опреме износи 1.350.000,00 РСД, док је тржишна
420.000,00 вредност исте 1.500.000,00 РСД. У процени се наводи да се предметна опрема налази у
тренутку процене (јул месец) у производном погону код власника опреме Раша Коцић ПР
"Рале - 94" у Лукомиру, општина Житорађе. Како је опрема већ у власништву
предузетника, тражена средства би служила за рефундацију улагања, што није у складу са
Програмом.
1.000.000,00
420.000,00

Златиборски округ
VUK SMILJANIĆ PR
22. MAŠINSKA OBRADA
METALA SERGIUS CNC
MAČKAT (MB: 65415330)

Mačkat

Kupovina CNC sruga Amtools AM-LO.1

1.329.000,00

930.300,00 Према извештају Народне банке клијент је у континуираној блокади од 17.11.2020.године,
398.700,00 а био је у блокади и 10 дана у периоду 31.12.2019. до 10.01.2020.године. 
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

DRAGAN STOJIĆ PR
PROIZVODNJA
23. NAMEŠTAJA NameštajStojić Stupčevići
STUPČEVIĆI (MB:
65807173)

Намена улагања

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju nameštaja od
pločastog materijala

Укупно за Златиборски округ

Предрачунска
вредност

4.980.000,00

6.309.000,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Предузетничка радња "НамештајСтојић" Ступчевићи, Ариље МБ:65807173 чији оснивач је
Драган Стојић основана је за делатност производње осталог намештаја (3109). Намена
кредита је куповина производне опреме за производњу намештаја од плочастих материјала
као кухиње по мери, сетови за дневне и спаваће собе, купатилски елементи и сл.
Делатност би се обављала у производном објекту од 360м2 који је у власништву његовог
оца, Дејана Стојић.  Дејан Стојић је власник ПР "Дрво-Стил" Ступчевићи МБ:60952663
основане 2007.г. за 1623 - производњу остале грађевинске столарије и елемената.
3.486.000,00 Посл.приходи радње у 2019.г. су 2 мил.рсд уз нето добит, а вредност активе је 6,6
мил.рсд, од чега стал.сред. су 780.000 рсд.  Према информацијама доступним на сајту
1.494.000,00 радња се бави и израдом намештаја од плочастог материјала, поред израде брвнара,
степеништа, дрвених врата и прозора, што представља сродну и делом исту делатност
којом млади предузетник планира да се бави.  Према Уредби у тачки 6. - Начин
реализације програма стоји - уколико се утврди да је захтев за доделу бесповратних
средстава поднело лице које је у првом степену сродства са лицем које се већ бави овом
делатношћу, сматраће се да је то наставак спровођења постојеће породичне делатности, те
захтев не може бити одобрен.  На основу свега поменутог, предметни захтев се од бија јер
није у складу са Уредбом и Програмом.
4.416.300,00
1.892.700,00

Београд
POS MARKETING
SOLUTION DOO
24.
BEOGRAD - RAKOVICA
(MB: 21585670)

Beograd

Nabavka opreme za opremanje
pogona za proizvodnju
reklamnog materijala

2.889.029,05

Имајући у виду да се претежна делатност друштва – Посредовање у продаји разноврсних
2.022.320,34
производа (шифра делатнсоти 4619) не финансира овим Програмом, предлаже се
866.708,72 одбијање предметног захтева.

BG ECO MOBILE START
25. DOO BEOGRADBarajevo
BARAJEVO (MB: 21579220)

Ulaganje u nabavku opreme za
ketering

1.500.000,00

Обрадом предмета је утврђено да је предузетничка радња у два наврата била у блокади и
то први пут од 01.10. 2020. – 12.10.2020. године и од 02.12.2020 у континуираној
блокади, у износу од 22.438,49 рсд.   Такође, обрадом Захтева, утврђено је да је
1.050.000,00 профактура издата од стране привредног друштва БГ ецо мобиле бусинесс доо Београд,
450.000,00 МБ: 20211253. Провером у АПР-у, утврђено је да је под истим матичним бројем уписано
привредно друштво Касиа супер стар доо Београд – у принудној ликвидацији, основано
18.10.2006. године, а брисано 03.09.2019. године, па је као такав, добављач
неприхватљив.

Društvo za proizvodnju
trgovinu i usluge
26. KETERINGFATCAT DOO
BEOGRAD-ČUKARICA
(MB: 21442968)

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju roštilja i raznih
gotovih jela

1.425.000,00

997.500,00 Према подацима са сајта АПР, привредни субјект је у непрекидној блокади 116 дана од
427.500,00 12.10.2020.године, што је у супротности са Програмом.

Укупно за Београд

Beograd

5.814.029,05

4.069.820,34
1.744.208,72

Јабланички округ
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Општина и
место улагања

Намена улагања

Privredno društvo LASER
27. ART JOVIĆ DOO LEBANE
(MB: 21541958)

Malo Vojlovce

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju krasne spoljašnje i
terasne ograde

8.204.472,00

RADAN PRODUCT DOO
28. Bojnik (MB: 21593923)

Bojnik

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju brašna i stočnog
brašna

6.000.000,00

Р.Бр.

Инвеститор

Укупно за Јабланички округ

Предрачунска
вредност

14.204.472,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Као средство обезбеђења уредног враћања кредита понуђена је хипотека на
3.600.000,00 непокретности; Економском објекту у власништву физичког лица са датом сагласношћу
за упис хипотеке. Проблем је што се парцела број 200 КО Мало Војловце налази у
2.400.000,00
власништву три физичка лица, од којих двоје, према изјави клијента , неће дати
сагласност за упис хипотеке на парцели.
Као средство обезбеђења уредног враћања кредита понуђена је хипотека на
непокретности. Након обраде предмета у правном сектору констатовано је да достављена
документација није у складу са садржајем потребне документације и да недостају лист
непокретности и копија плана у оригиналу за понуђену непокретност.  Правна слуба
3.600.000,00
обавестила је клијента поштом 15.01.2021.г., доставивиши му писмо на адресу наведену у
2.400.000,00 захтеву за кредит, да до 22.01.2021.г., достави документацију и исправи наведене
недостатке.  Како се до 29.01.2021.године, клијент није јавио нити доставио наведену
документацију, оцењујући предмет као некомплетан предлаже се одбијање предметног
захтева. 
7.200.000,00
4.800.000,00

Јужно-банатски округ
PRIVREDNO DRUŠTVO
29. LIFE TRADE DOO
PANČEVO (MB: 21586463)

Pančevo

Ulaganje u nabavku opreme:
mašine za sastavljanje euro
paleta i *CNC* mašine za
obradu drveta

Укупно за Јужно-банатски округ

5.730.000,00

Ризик пројекта: по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску
4.011.000,00
подршку за почетнике у пословању у 2020. годину добављач нове опреме може бити
1.719.000,00 само произвођач опреме или увозник/овлашћени дистрибутер.

5.730.000,00

4.011.000,00
1.719.000,00

Колубарски округ
Privredno društvo exportimport MITROVIĆ DUŠAN
30.
DOO LAZAREVAC (MB:
21398594)

Ub

Ulaganje u nabavku opreme za
pripremu i posluživanje hrane i
pića

Укупно за Колубарски округ

1.711.790,00

1.711.790,00

Претежна делатност привредног друштва је трговина коју по Програму подстицања
1.050.000,00 развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.
450.000,00 годину није могуће финансирати; Привредно друштво неактивно и без објављених
финансијских извештаја за 2018. и 2019. годину; Пословни рачун у блокади
1.050.000,00
450.000,00

Нишавски округ
Društvo za proizvodnju
trgovinu i usluge BEST PVC
31.
Merošina
PROFILE DOO KRALJEVO
(MB: 21595012)

Укупно за Нишавски округ

Nabavka opreme za
proizvodnju PVC stolarije i
ulaganja u TOS

1.425.000,00

Према подацима са сајта НБС, привредни субјект је у непрекидној блокади 46 дана од
997.500,00
24.12.2020.године, за приспеле неизмирене пореске обавезе. Укупан износ блокада је 67
427.500,00 дана од оснивања 02.07.2020.године.

1.425.000,00

997.500,00
427.500,00

Поморавски округ
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Инвеститор

Општина и
место улагања

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU TERMO
32. ROLNI I ŠTAMPARSKE
Paraćin
USLUGE JOMARE-MJ DOO
PARAĆIN (MB: 21482552)

Укупно за Поморавски округ

Намена улагања

Kupovina mašina za
proizvodnju termo rolni,
mašina za kaširanje i varilica...

Предрачунска
вредност

1.416.000,00

1.416.000,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Понуђени добављач опреме ЗТР ЧУНЧЕ Сикирица (мб:60116288) бави се пре свега
грађевинском лимаријом, производњом металних кровова, олука, металних делова за
фасаде и кровове, чунова за пећи и других једноставних предмета од метала, односно
једноставном обрадом метала. Машине дате у предрачуну садрже и електрику и
аутоматику и нису у асортиману добављача. Добављач опреме се јавља као добављач
опреме у спорним пласманима Фонда, бави се производњом производа од метала
(лимарска галантерија) и уз предрачун стављене са интернета скинуте фотографије опреме
правих произвођача код којих се подаци о опреми разликују у односу на податке из
предрачуна. Марко Јовановић јмбг 1712984710058 је оснивач привредног друштва за
производњу термо ролни и штампарске услуге Јомаре-МЈ доо Параћин, Француска 49,
мб 21482552. Адреса за пријем поште је Вожда Карађорђа 66, Параћин, што је адреса у
центру Параћина на којој регистрована седишта имају 3 привредна субјекта: 1. СЗТР МобМен Предраг Глигоријевић пр Параћин, Вожда Карађорђа 66, мб 54198388, није корисник
кредита Фонда и није подносио захтев за одобрење кредита код Фонда; 2. Тадија-ИТР
Транс доо Параћин, Вожда Карађорђа 66, мб 21253731, није корисник кредита Фонда и
није подносио захтев за одобрење кредита код Фонда; 3. Тесоро С&С доо Параћин,
Вожда Карађорђа 66, мб 21424269, основан 11.10.2018.г., није корисник кредита Фонда и
991.200,00
није подносио захтев за одобрење кредита код Фонда; адреса за пријем електронске
424.800,00
поште је санеларадосављевиц1985@гмаил.цом, власнице ЗР Хит-С Буљане, Параћин ком
је одобрен старт ап кредит у 2011.г. са којим је уговор раскинут због 0 наплате (исти
добављач). На адреси Вожда Карађорђа 66, Параћин, регистровану адресу за пријем
поште им и Метал Дуо-тим доо Лебина, Параћин, корисник старт ап кредита Фонда из
2017.г. са којим је раскинут уговор због 0 наплате, са истим добављачем као Јомаре-МЈ
доо Параћин, и без финансијских извештаја на апр. Сама чињеница да је адреса за пријем
поште адреса седишта других привредних субјеката, адреса за пријем поште клијента
Фонда са којим је уговор раскинут због 0 наплате а има и истог добављача опреме као
Јомаре-МЈ доо Параћин, адреса повезаног лица клијента Фонда са којим је раскинут
уговор и има истог добављача, доводи у питање намену улагања и стварног корисника
средстава. Из напред наведених чињеница предлаже се одбијање захтева за одобрење
средстава имајући у виду да је привредно друштво адресом за пријем поште и
добављачем опреме повезано са привредним субјектима који су спорни корисници
кредита Фонда, уз напомену да и само постојање адресе за пријем поште на којој су
регистровани други привредни субјекти доводи у питање намену и стварног корисника
средстава. Осим тога планирани добављач није прихватљив имајући у виду и достављену
документацију за набавку опреме и сам асортиман добављача.
991.200,00
424.800,00

Расински округ
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33.

Инвеститор

AGRO-FSB-TRADE doo
Ljubava (MB: 21575348)

Општина и
место улагања

Ljubava

Намена улагања

Nabavka opreme za
proizvodnju kartonske
ambalaže

Укупно за Расински округ

Предрачунска
вредност

5.708.400,00

5.708.400,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Законски заступник и оснивач привредног друштва "Агро - ФСБ - траде"доо, Љубава, МБ
: 21575348 је Бојан Јовановић. Друштво је регистровано на адреси Љубава бб, а на истој
адреси је регистровано повезано лице - земљорадничка задруга "Калем вишње", МБ :
20601884, чији је Бојан Јовановић задругар. Провером кроз систем утврђено је да је
3.990.000,00
земљорадничка задруга ЗЗ дана у блокади од 09.03.2020.г. (504 дана континуиране
1.710.000,00
блокаде на дан 05.02.2021.г.) у износу од 14.175.240,39 РСД, са изреченом мером од
стране Пореске управе и суда о забрани располагања средствима са рачуна.
Земљорадничка задруга има четири судска спора у којима је тужена за укупан износ од
1,2 мил. РСД. Из напред наведеног предлажемо одбијање предметног захтева.
3.990.000,00
1.710.000,00

Рашки округ
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU PROMET I
34. USLUGE Pvc Alu Stolarija
Rudnica
Crovn D.O.O. RAŠKARudnica (MB: 21594695)

Nabarka opreme za
proizvodnju aluminijumske
stolarije i ulaganje u TOS

Укупно за Рашки округ

1.425.000,00

997.500,00 Према подацима са сајта НБС, привредни субјект је у непрекидној блокади 158 дана од
427.500,00 03.09.2020.године.

1.425.000,00

997.500,00
427.500,00

Шумадијски округ

BODY BALANS DOO
35. KRAGUJEVAC (MB:
21586714)

Pirevo Dragobraća

Kupovina opreme infracrvene peći i šlajferice sa
ekstraktorom, za proizvodnju
ortopedskih pomagala

Укупно за Шумадијски округ

1.600.000,00

1.600.000,00

Друштво је основано 08.06.2020.године и регистровано је у надлежном регистру за 3250
– Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала и власништво је
оснивача Немање Савића (јмбг.2908986720048) са 100% удела који је истовремено и
директор друштва.  Претрагом релевантног регистра утврђено је да је Немања Савић на
дан 02.02.2021.године истовремено и законски заступник Огранка број 1 , привредног
980.000,00 друштва Орто Низ доо Крагујевац (мб.21087211). Огранак је регистрован за 3250 –
420.000,00 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала, а налази се у
Крагујевцу на адреси Краљевачког батаљона 217.   У Уредби о утврђивању Програма
подстицаја развоја предузетништва кроз финансијску подршку за 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“.
980.000,00
420.000,00

Западно-бачки округ
AGROFARM ČIČOVI DOO
36.
SOMBOR (MB: 21635936)

Sombor

Ulaganje u nabavku opreme za
preradu kukuruza

6.240.000,00

Предлаже се одбијање предметног захтева имајући у виду је оснивач и законски
4.200.000,00 заступник подносиоца захтева, Драшко Насатасић, јмбг 0504983810606 у исто време и
законски заступник и задругар Земљорадничке задруге Наш атар Сомбор, м.бр.21356611,
1.800.000,00
што није у складу са Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску
подршку за почетнике у пословању у 2020.години.  

Strana: 10 od 11

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Укупно за Западно-бачки округ

Предрачунска
вредност
6.240.000,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

4.200.000,00
1.800.000,00

Златиборски округ

PRIVREDNO DRUŠTVO
37. DROBNJAKOVIĆ DOO
KASIDOLI (MB: 21581933)

Укупно за Златиборски округ
Укупно

Kasidoli

Ulaganje u nabavku opremeautomatske mašine za
sastavljanje euro paleta

1.423.000,00

1.423.000,00
117.645.912,85

Након прегледа документације, констатовано је да је документација неисправна,
неисправно попуњена, без усклађених података, без оверених и потписаних Изјава,
Уговор о закупу није оверен код Јавног бележника, Понуда добављача достављена је без
потписа и печата итд...  Клијента смо обавестили мејлом 26.01.2021.године о недостацима,
996.100,00
са упутима како да исправи документацију и достави исправљено до понедељка
426.900,00 01.02.2021.године. Такође , контактирали смо клијента телефоном на број који је наведен
у захтеву, али је 26.01.2021.године наведени број био недоступан.   Како се до
02.02.2021.године, клијент није јавио нити доставио наведену документацију, оцењујући
предмет као некомплетан предлаже се одбијање предметног захтева.  
996.100,00
426.900,00
76.789.502,12
36.555.063,34

У Београду, 24.02.2021. год.
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