Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте 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.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
УНУТРАШЊУ И
СПОЉНУ
ТРГОВИНУ
ТАМНАВА ТРЕЈД
ДОО ОРАШАЦ (МБ:
07807295)

Орашац

Улагање у набавку опреме:
постројење за добијање
фракције шљунка, утоваривач
940, камион Волво Ц

Укупно за Београд

37.747.202,83

37.747.202,83

Филијала Београд констатује да привредни субјект не обавља делатност под шифром 0812 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина за коју је поднет захтев, јер:  -као основна
делатност се наводи производња ферт гредица и бетноских блокова;  -према достављеној
пописној листи не поседује неопходну опрему;  -према билансима за 2019.годину, 97%
29.483.000,00 ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА чин позиција ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ; а 95% ПОСЛОВНИХ
7.370.750,00 РАСХОДА чини позиција Набавна вредност продате робе, док учешће позиције Трошкови
производних услуга у осталих 5% чини 64% - што значи да обавља трговинску делатност, а
за део који се бави производњом ангажује подизвођаче;  -запошљава четири радника за ову
радно интензивну делатност;  Те у складу са наведеним, предлаже одбијање кредитног
захтева или подношење новог захтева за кредит из средстава Фонда.
29.483.000,00
7.370.750,00

Колубарски округ

2.

PREDRAG GRUJIĆ
PREDUZETNIK
PEKARA AKADEMAC Valjevo
011 VALJEVO (MB:
64142216)

Ulaganje u kupovinu
proizvodno-prodajnog prostora

Укупно за Колубарски округ

6.386.669,20

6.386.669,20

Предвиђена је куповина стамбено пословног објекта који према сликама у процени се састоји
од приземља у коме је пословног простор -као ресторан са шанком, собе у приземљу,
купатила. На спрату објекта је стамбени део -предсобље, трпезарија, дневни боравак, купатило
5.109.335,36 који не могу бити предмет финансирања према Програму. Објекат нема тренутно услове за
1.227.333,84 ову врсту делатности-пекарска производња и продаја.   На основу достављених биланса за
2019. годину и бруто биланс 30.09.2020 године предузетник остварује углавном приходе од
продаје робе, једино у 2020 години остварује приход од продаје производа у износу
100.000,00 рсд, што указује да се бави трговинском делатношћу.
5.109.335,36
1.227.333,84

Рашки округ

3.

VESNA FILIPOVIĆ
PR
KNJIGOVODSTVENA
AGENCIJA I
RAČUNARSKO
Novi Pazar
PROGRAMIRANJE
FILIPOVIĆ-TIM
BEOGRAD (MB:
64614029)

Укупно за Рашки округ

Ulaganje u kupovinu poslovnog
prostora

6.000.000,00

6.000.000,00

Привредно друштво поднело је захтев за кредит дана 29.12.2020.године за улагање у
куповину пословног простора по Програму Развојних кредита.  Предвиђена је куповина
пословног простора у Новом Пазару 17м2 у износу 4.012.000,00 рсд од продавца Агенција
Филиповић Равијојла Филиповић пр. која је повезано лице са подносиоцем захтева -мајка и
4.800.000,00 као такво, неприхватљиво.  У 2018 години остварује приходе по основу делатности у износу
1.200.000,00 805.083,00 рсд.На основу биланса за 2019. годину предузетник остварује пословне приходе у
износу 1.384.000,00 рсд, што је далеко мање од траженог износа кредита. Пословни приходи
су увећани у бруто билансу који не представља коначни биланс. Бонитет није у складу са
траженим износом кредита.  Према подацима ЦРОСО нема запослених само је власница
обвезник социјалног осигурања по основу самосталног обављања делатности.
4.800.000,00
1.200.000,00
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Златиборски округ

4.

SAMOSTALNA
TRGOVINSKA
USLUŽNA RADNJA
ZADRUGAR
Bačevci
MILOJKO
MILOSAVLJEVIĆ PR
BAČEVCI (MB:
60396531)

Укупно за Златиборски округ
Укупно

Ulaganje u nabavku opreme:
kalibrator za jagodićasto voće,
regali, linije za prebiranje
jagodičastog voća sa pratećom
opremom

9.022.000,00

9.022.000,00
59.155.872,03

Клијент се бави трговином на велико воћем и поврћем. Достављен је уговор о закупу
простора и опреме за обављање делатности са Пољопривредним газдинством Милојко
Милосављевић, чију опрему и простор корсти, јер нема сопствену опрему за прераду воћа.
Достављена је картица основних средстава од Пољопривредног газдинства Милојка
7.217.600,00 Милосављевића. За залогу је понуђена расхладна опрема,која је према опису вештака
описана као опрема хладњаче у Бачевцима, као и друге покретне ствари (виљушкар, регали ,
1.804.400,00
вага, инсп. транспортер, вибросито и уређај за варање кеса). Процену вредности опреме,
сачинио је Србољуб Срећковић, судски вештак машинске струке који није на Списку
вештака прихватљивих за Фонд, објављене на сајту Фонда, па је понуђена опрема
неприхватљива за залогу. Расхладна опрема свакако не би била прихватљива за залогу јер
чини саставни део непокретности у којој је уграђена.
7.217.600,00
1.804.400,00
46.609.935,36
11.602.483,84

У Београду, 24.02.2021. год.
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