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Преглед одбијених захтева кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене
предузетнице - предузетници и правна лица за 13. седницу Управног одбора од 25.06.2021. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Колубарски округ

1.

ДРУШТВО С&Н
2020 ДОО
МИОНИЦА-
ВАРОШИЦА (МБ:
21564508)

Мионица

Куповина опреме за прераду
меса. Прохромски столови ,
прохромске полице ,
прохромски висећи делови ,
судопер , Реми (глајз чивилук
за качење меса), Колица за
лагеровање и чување меса ,
колица са полицама за
транспорт и одлагање ,
роштиљ на ћумур са
решеткама .

5.200.000,00

Делатност подносиоца захтева се сматра наставком спровођења постојеће породичне
делатности.Наиме утврђено је да подносилац има три повезана лица, регистраована за
исту/сличну делатност од кога су два активна,а једно брисано из Регистра.Једно од два активна
повезана лица (МБ 51668308) је било корисник кредита Фонда по Уг. Бр. 14421/08, који је
исплаћен, али рачуни наведеног повезаног лица су били у блокади 972 дана у последњих пет
година. На дан 09.06.2021.г., рачун овог повезеног лица је у блокади 470 дана (од
25.02.2020.г.) у износу рсд 846.104,41 .

Укупно за Колубарски округ 5.200.000,00

Расински округ

2.

LAURA
STANKOVIĆ PR
UGOSTITELJSKA
RADNJA LAKI-
LALA
ALEKSANDROVAC
(MB: 65831520)

Aleksandrovac kupovina osnovnih sredstava za
ugostiteljski objekat 872.000,00

Као средство обезбеђења уредног враћања кредита понуђена је залога на будућој опреми.
Вредност комада опреме, на којим се може успоставити залога збирно износи 482.500,00рсд,
обзиром да су све остале ставке опреме појединачне вредности ниже од 50.000,00рсд колика је
минимална вредност предвиђена Програмом за успостављање заложног права. Клијента смо
контактирали е-маилом 01.06.2021.г., и обавестили да понуди друго или достави допунско
средство обезбеђења до 07.06.2021.г., како би било могуће обрадити предмет. Како до
наведеног рока нисмо добили одговор мелом нити телефоном, констатујемо да је понуђено
средство обезбеђења не адекватно за тражени износ кредита. 

Укупно за Расински округ 872.000,00

Укупно 6.072.000,00

У Београду, 30.06.2021. год.
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