Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2019. години - предузетници и правна лица за 42. седницу Управног одбора од 30.08.2019. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд
1.

Богдан Христић
пр. пржионица
кафе "Бригада"
(МБ: 65431211)

Обреновац

Улагање у набавку опреме:
пржионик за кафу (захтев:
2019/584/0)

Укупно за Београд

1.200.000,00

840.000,00
Непотпуна документација.
360.000,00

1.200.000,00

840.000,00
360.000,00

Подунавски округ

2.

Živoslava
Dragović pr radnja
za usluge
Smederevoketeringa
Vodanj
"Ketering
Dragović" (MB:
65287790)

Ulaganje u nabavku opreme za
ketering (zahtev: 2019/132/0)

Укупно за Подунавски округ

3.900.000,00

2.730.000,00 Није у складу са Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
1.170.000,00 почетнике у пословању у 2019. години и висок ризик пројекта.

3.900.000,00

2.730.000,00
1.170.000,00

5.800.000,00

4.060.000,00
Висок ризик пројекта.
1.740.000,00

5.800.000,00

4.060.000,00
1.740.000,00

Поморавски округ

3.

Aleksandar
Stojanović pr.
radnja za
Lukovica
proizvodnju peleta
"Pelet AS 2019"
(MB: 65322838)

Nabavka opreme za proizvodnju
peleta (zahtev: 2019/170/0)

Укупно за Поморавски округ
Рашки округ

4.

Dušan
Radosavljević pr.
berberska radnja
*Barber shop
Rođeni (MB:
65332949)

Kraljevo

Ulaganje u nabavku opreme za
usluge frizerskog tretmana
muškaraca (zahtev: 2019/299/0)

1.200.000,00

840.000,00 Подносилац захтева обавештен да основно средство обезбеђења није одговарајуће и тражено му
360.000,00 је да достави ново.Подносилац захтева није у могућности да достави ново средство обезбеђења.
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5.

Инвеститор
Aleksandar
Matović pr.
*fitnes i bodibilding Life time
fitness factory*
(MB: 65377543)

Општина и
место улагања

KraljevoŠumarice

Намена улагања

Ulaganje u nabavku opreme za
teretanu (zahtev: 2019/362/0)

Укупно за Рашки округ

Предрачунска
вредност

5.000.000,00

6.200.000,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Ризик пројекта -предвиђени пословни простор није узет у закуп од Закуподавца - Спортски
центар Ибар који располаже овим простором као ЈП , већ је првобитни закупац овог простора
УДРУЖЕЊЕ за рекреацију Body fitnes Factory мб 28796625 чији је законски заступник
3.500.000,00 Александар Матовић, закључило уговор о уступању уговора 26.06.2019.г. - после подношења
1.500.000,00 захтева за кредит Фонда ( поднет 22.05.2019.г.) Не постоји могућност достављања оригинал
уговора о закупу закљученог између закуподавца-Спортски центар ИБАР мб 07870973 и
подносиоца захтева ПР Александар Матовић Fitness i body building LIFE TIME FITNESS
FACTORY мб 65377543 .
4.340.000,00
1.860.000,00

Шумадијски округ

6.

Ivan Popović pr.
čišćenje poslovnih
objekata "Tip-top Aranđelovac
D&L" (MB:
65249251)

Ulaganje u nabavku opreme za
čišćenje zgrada (zahtev:
2019/414/0)

Укупно за Шумадијски округ

1.439.180,85

1.007.426,60
Неприхватљив ризик клијента и пројекта.
431.754,25

1.439.180,85

1.007.426,60
431.754,25

5.000.000,00

3.500.000,00
Непотуна документација
1.500.000,00

4.859.719,06

Оснивач и законски заступник привредног друштва је била власник две предузетничке
3.401.803,34 радње.Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике
у пословању у 2019. години је предвиђено да је оснивач привредног субјекта које подноси
1.457.915,72
захтев, могао бити оснивач и власник највише једног привредног субјекта, које је брисано пре
објављивања јавног позива.

5.975.520,00

4.182.864,00
Није у складу са програмом за 2019. годину
1.792.656,00

Београд
7.

*VERO
LAVORO* d.o.o.
(MB: 21457876)

Ulaganje u nabavku opreme-linije
Lazarevac-Šopić za sušenje voća (zahtev:
2019/352/0)

8.

"Destilerija
Despot" d.o.o.
(MB: 21464546)

Mladenovac

Ulaganje u nabavku opreme-linije
za proizvodnju eteričnih ulja i
tekuće održavanje poslovnog
prostora (zahtev: 2019/376/0)

9.

Specijalna
oftalmološka
bolnica "BOC"
(MB: 17910752)

Beograd

Ulaganje u nabavku opreme:
*Centurion silver system*,
*Centurion ozil handpiece*
(zahtev: 2019/581/0)

Укупно за Београд

15.835.239,06

11.084.667,34
4.750.571,72

Борски округ
*"Green Free"*
10. d.o.o. Bor (MB:
21485632)

Bor

Nabavka mašine za mašinsku
obradu metala i proizvodnju
metalnih ograda, vrata i prozora
(zahtev: 2019/469/0)

1.366.800,00

Након извршене теренске контроле на локацији корисника и достављеног извештаја надлежним
службама Фонда, Пословни простор у коме је предвиђено обављање делатности,а који се налази
956.760,00
у закупу и у коме је планирано смештање производне опреме, се оцењује као неадекватан
410.040,00 обзиром на знатна улагања која су неопходна у грађевинске радове за адаптирање истог, а која
пословним планом нису предвиђена.
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Инвеститор

"Palmas Plus"
11. d.o.o. Bor (MB:
21483222)

Општина и
место улагања
Bor

Намена улагања
Kupovina mašine za prženje kafe
radi pokretanja prerade kafe
(zahtev: 2019/470/0)

Укупно за Борски округ

Предрачунска
вредност
1.398.800,00

2.765.600,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Оснивач привредног друштва Палмас Плус - Иван Јовановић је до сад био власник, члани и
979.160,00 директор два привредна субјекта ( Сантос п.р мб.61867490 које је обрисано из регистра и Mikos
419.640,00 Metal Company д.о.о Грачаница мб.20853638 - тренутно принудна ликвидација) те по Програму
не испуњава услове за старт уп.
1.935.920,00
829.680,00

Расински округ
"PETELJKA"
12. DOO (MB:
21469335)

Kupci

Укупно за Расински округ
Укупно

Kupovina nove opreme za
proizvodnju kaše od voća
(zahtev: 2019/565/0)

5.997.600,00

4.198.320,00
Неприхватљиво средство обезбеђења.
1.799.280,00

5.997.600,00

4.198.320,00
1.799.280,00

43.137.619,91

30.196.333,94
12.941.285,97

У Београду, 30.08.2019. год.
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