Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2018. години - предузетници и правна лица за 34. седницу Управног Одбора од 01.03.2019. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

Слађана Вукић
пр. производња
хлеба свећег
пецива и колача
Signore (МБ:
65182637)

2.

Radmila Popović
pr. ketering
Stubline-Veliko
"Radina keceljica" Polje
(MB: 65186594)

3.

4.

5.

6.

Đuro Santrač pr.
proizvodnja pralina
i poslastica od
čokolade
*Casachok* (MB:
64804677)
Danijela Vukojević
pr. delatnost
frizerskih i
kozmetičkih
salona *Elegance
beauty spa* (MB:
64842056)
Dorotea
Radenković pr.
Servis za pranje
*Eden cleaning*
(MB: 65182165)
Ivan Milojević pr.
Radnja za rezanje i
preradu drveta
"Drvo obrada MI"
(MB: 65200562)

Земун

Novi Beograd

Улагање у набавку опреме за
производњу свећег пецива и
колача (захтев: 2018/781/0)

Ulaganje u nabavku opreme za
ketering (zahtev: 2018/801/0)

Ulaganje u nabavku oprememašine za temperiranje čokolade
(zahtev: 2018/811/0)

1.563.787,00

814.650,90
Негативна оцена ризика пројекта, због неадекватног пословног простора.
349.136,10

1.400.000,00

Према Уредби о класификацији делатности шифра 5621 (Кетеринг) која се може финанисирати
по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
980.000,00 пословању у 2018. години обухвата пружање услуга припремања и послуживања хране на
420.000,00 основу уговорних аранжмана са потрошачима и на локацији назначеној од стране потрошача, и
то за одређене прилике,а не обухвата производњу лако кварљиве хране намењене за препродају
и трговину на мало лако кварљивом храном.

1.750.000,00

Неусклађеност са Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у
980.000,00 пословању за 2018.годину.  Дуро Сантрач је био оснивач и законски заступник до
02.2017.године у друштву Питагора доо Београд, МБ: 07540302, чији је садашњи власник
420.000,00 Сантрач Вјера, мајка предузетника. Друштво је у блокади 1097 дана од 02.2016.године у износу
од 710.000,00 рсд. Такође, у Изјави о повезаним лицима није наведено поменуто друштво.

Beograd

Ulaganje u nabavku opreme:
*Harmony dream* sune (zahtev:
2018/815/0)

1.569.600,00

Надлежне службе Фонда су у више наврата захтевале од клијента да достави непотпуну
документацију, као и да достави допунско средство обезбеђења у виду јемства физичког или
1.000.000,00 правног лица. Рокови за достављење непотпуне документације и допунског обезбеђења били су
428.572,42 31.12.2018.године, 15.01.2019.године и 22.02.2019године.  Без обзира што је подносилац
захтева у сва три наврата позитивно одговорио да ће доставити наведену документацију, то до
данас 25.02.2019.године, није учињено.

Novi Beograd

Ulaganje u nabavku opreme za
perionicu veša (zahtev:
2018/874/0)

5.930.000,00

4.151.000,00
Оцена пројекта - негативна.
1.779.000,00

Mladenovacselo

Ulaganje u nabavku opreme za
sečenje i obradu drveta u cilju
proizvodnje drvenih dasaka
(zahtev: 2018/891/0)

1.420.000,00

994.000,00
Непотпуна документација
426.000,00
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Р.Бр.

7.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Vesna Kutlešić pr.
specijalistička
ordinacija iz
oblasti
Mladenovac
oftamologije
"Očna ordinacija
Dr Vesna Kutlešić
(MB: 64967975)

Намена улагања

Ulaganje u nabavku opreme za
oftamološku ordinaciju (zahtev:
2018/894/0)

Укупно за Београд

Предрачунска
вредност

1.428.571,43

15.061.958,43

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Обрадом кредитног захтева , стручне службе Фонда су утврдиле да се на ОП обрасцу, поред
предузетнице, налази и њен супруг Драган Јевтић, који је оснивач радње „Јевтић XVI“, МБ:
1.000.000,00 64971930. Такође, драган Јевтић је и на картону депонованих потписа и има право самосталног
428.571,43 и неограниченог потписа. Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за
почетнике у пословању за 2018.годину је предвиђено да заступник не може бити власник, нити
заступник у другом привредном субјекту.
9.919.650,90
4.251.279,95

Јужно-банатски округ

8.

Filip Filipović pr
Proizvodnja
žičanih prizvoda,
lanaca i opruga,
Pančevo (MB:
65258161)

Pančevo

Nabavka opreme za proizvodnju
žice i plastifikacije metala
(zahtev: 2018/936/0)

Укупно за Јужно-банатски округ

1.920.000,00

1.920.000,00

Добављач опреме је на дан 04.02.2019.године у континуираној блокади од 18 дана за износ од
66.738,77рсд, на профактури је наведен матични број који не постоји у Надлежном регистру за
994.000,00 наведеног добављача. Такође у понуди није исказан износ за ПДВ посебно, а наведено је да
426.000,00 добављач нема пореска ослобођења. Достављен неадекватан Уговор о закупу за пословни
простор, без уписане површине објекта, без детаљног описа истог, закључен од стране само
једног власника, изграђеног у нелегалном стамбеном објекту.
994.000,00
426.000,00

Колубарски округ

9.

Danijela Sitarica
pr. proizvodnja
proizvoda od
drveta i trgovina
"Sitarica" (MB:
64637576)

Ub-Slatina

Ulaganje u nabavku opreme :
četvorostrana stega za sirinsko
spajanje dasaka, kontaktna
brusilica (zahtev: 2018/751/0)

1.420.986,95

994.690,87
Неприхватљиви добављач и обезбеђење.
426.296,08

1.420.986,95

994.690,87
426.296,08

Nabavka opreme za pokretanje
proizvodnje kolača i peciva
(zahtev: 2018/901/0)

1.367.250,00

Надлежне службе Фонда су клијента обавестиле маилом дана 04.02.2019.године и упутиле рок
957.075,00
од 5 дана да се изјасни и достави допунско средство обезбеђења у виду јемства правног или
410.175,00 физичког лица. До наведеног рока клијент нас ни на један начин није контактирао.

Kupovina opreme za pokretanje
proizvodnje hleba i drugih
pekarskih proizvoda (zahtev:
2018/903/0)

1.389.999,60

972.999,72 Надлежне службе Фонда су клијента обавестиле маилом дана 04.02.2019.године и упутиле рок
од 5 дана да се изјасни и достави допунско средство обезбеђења у виду јемства правног или
416.999,88 физичког лица. До наведеног рока клијент нас ни на један начин није контактирао.

Укупно за Колубарски округ
Моравички округ
Josip Margan pr.
Proizvodnja kolača
10. i peciva *Dolce
Čačak
Mia* Čačak (MB:
65249065)
Milijan Rađenović
pr. Proizvodnja
11. hleba i peciva
Lučani
"Pekara
Rađenović" Lučani
(MB: 65249707)
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Укупно за Моравички округ

Предрачунска
вредност
2.757.249,60

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

1.930.074,72
827.174,88

Нишавски округ
Snežana Stanković
pr. Proizvodnja
12. ostalih proizvoda Niš
od plastike
"Inverting" Niš
(MB: 64963422)

Kupovina alata za proizvodnju
proizvoda od plastike (zahtev:
2018/872/0)

Укупно за Нишавски округ

1.224.000,00

Инвестиција подразумева набавку алата за бризгање ситних делова и елемената за судопере. У
856.800,00 маилу достављеном Фонду 11.01.2019.године клијент је објаснио да ће алати бити постављени на
367.200,00 постојећу машину за бризгање која је у закупу, а други алат на машину која се налази у
власништву пословног партнера. Финансирање алата није у складу са Програмом Фонда јер се
алат не може сматрати опремом - основним средством.

1.224.000,00

856.800,00
367.200,00

Расински округ
Novak Stanojević
pr. Prerada voća i
13. povrća "Margareta Kruševac
SRB" Belasica
(MB: 64868136)

Nabavka opreme za proizvodnju
voća i povrća (zahtev:
2018/905/0)

Укупно за Расински округ

767.520,00

537.264,00 Добављач за опрему која је предмет улагања је у блокади о чему је Клијент обавештен маилом
23.01.2019.године.. Нова понуда није достављена, нити је добављач измирио своје обавезе како
230.256,00 нам је речено да ће бити урађено до данас 30.01.2019.године.

767.520,00

537.264,00
230.256,00

Београд

"Mari Kroj Nošnje"
14. d.o.o. Lazarevac Lazarevac
(MB: 21443689)

Kupovina mašine za šivenje
narodne nošnje (zahtev:
2018/912/0)

1.362.912,00

1. Обављен је телефонски разговор са клијентом. Клијент није обавештен о условима кредита
(висини кредита, каматној стопи, периоду отплате, износу траженог кредита) 2. Достављен је
954.038,40 Уговор о раду на неодређено време. У Уговору нема обавезног члана који се односи на зараду
запосленог; 3. Клијенту је тражено да достави јемство привредног субјекта или физичког лица
408.873,60 (које има стална примања), као додатно средство обезбеђења по кредиту. Јемство није
достављено; 4. Служба Фонда је покушала да обави теренску контролу клијента, али клијент
није одговарао на контакте које је навео у Захтеву.

Strana: 3 od 7

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

"Klinger Tekstil"
15. d.o.o. Beograd Zvezdara (MB:
21443603)

Beograd

Kupovina industrijskij šivaćih
mašina (zahtev: 2018/914/0)

1.392.300,00

974.610,00
417.690,00

"Ivica Ko Briket"
16. d.o.o. Obrenovac
(MB: 21434973)

Obrenovac

Kupovina hidraulične briket
prese (zahtev: 2018/882/0)

1.400.000,00

980.000,00
420.000,00

"Saja - Fit - Laz"
17. d.o.o. Lazarevac
(MB: 21436313)

Lazarevac

Kupovina opreme za opremanje
fitnes centra (zahtev:
2018/860/0)

1.388.256,00

971.779,20
416.476,80

"Ketering Kiperaš"
18. d.o.o. (MB:
Novi Beograd
21431168)

Ulaganje u nabavku opreme za
pružanje usluga keteringa
(zahtev: 2018/791/0)

1.340.000,00

938.000,00
402.000,00

*Annapurna
19. climbing and
Beograd
bouldering* d.o.o.
(MB: 21424960)

Ulaganje u nabavku sportskih
rekvizita : veštačka stena,
doskočna strunjača, hvatovi
(zahtev: 2018/807/0)

2.136.999,84

1.495.900,00
641.100,00

9.020.467,84

6.314.327,60
2.706.140,40

Укупно за Београд

Разлог одбијања
1. Обављен је телефонски разговор са клијентом. Клијент није обавештен о условима кредита
(висини кредита, каматној стопи, периоду отплате, износу траженог кредита) 2. Седиште
привредног друштва “Клингер текстил”доо, МБ: 21443603 налази се у улици Крижанићева бр.
5, Звездара, Београд. Делатност се обавља на другој локацији – у улици Водоводска бр. 117 у
закупљеном пословном простору П= 113 м2. Достављен је Уговор о закупу од 28.12.2018.г.,
закључен између привредног друштва и власника непокретности Живана Спасојевића. Уговор
је закључен на период до 10 година уз закупнину која износи 200,00 ЕУР/месечно. Контактиран
је закуподавац који тврди да пословни простор није дао у закуп И да је реч о ординацији за
физикалну медицине који је потпуно опремљен за обављање те делатности; 3. Достављен је МА
образац према коме је клијент по струци туристички техничар. Није достављен доказ о
преквалификацији, као ни доказ о завршеној обуци за почетнике; 4. Достављен је Уговор о раду
на неодређено време. У Уговору нема обавезног члана који се односи на зараду запосленог; 5.
Клијенту је тражено да достави јемство привредног субјекта или физичког лица (које има стална
примања), као додатно средство обезбеђења по кредиту. Клијент није одговорио на маил, нити је
контактирао Фонд на остављени контакт; 6. Служба Фонда је покушала да обави теренску
контролу клијента, али клијент није одговарао на контакте које је навео у Захтеву.
Дана 01.02.2019.г., клијенту је послат маил у коме је тражено да да објашњње на следеће
недоумице : 1. Из којих разлога отпочиње производњу у Обреновцу, а станујете у Врању; 2.
Пословни простор који узима у закуп је површине 183 м2 и састоји се, како је наведено у
Уговору о закупу, из производног дела П= 120 м2 и магацина П= 63 м2. У препису листа
непокретности, објекат је уписан као породична стамбена зграда и изграђен је без одобрења за
изградњу, па је поред објашњења потребно и доставити фотографије простора. Клијенту је
тражено и да као додатно средство обезбеђења достави јемство привредног субјекта или
физичког лица. Клијент није одговорио на маил, нити контакт телефон који је у маил-у остављен.
-Клијенту је тражено додатно средство обезбеђења, од стране стручних служби Фонда, али у
предвиђеном року није достављено , нити је добијена било каква повратна информација од
подносиоца захтева.
Према Уредби о класификацији делатности шифра 5621 (Кетеринг) која се може финанисирати
по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2018. години обухвата пружање услуга припремања и послуживања хране на
основу уговорних аранжмана са потрошачима и на локацији назначеној од стране потрошача, и
то за одређене прилике,а не обухвата производњу лако кварљиве хране намењене за препродају
и трговину на мало лако кварљивом храном.
У Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2018. години је дефинисано да се средства Програма не могу користити за набавку
опреме превасходно намењене даљем изнајмљивању или опреме која ради на принципу
самоуслуживања.

Нишавски округ
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Инвеститор

Општина и
место улагања

Privredno društvo
"Silver - Metal"
20. d.o.o. Niš Niš
Medijana (MB:
21444111)

Намена улагања

Nabavka opreme za proizvodnju
predmeta od metala - metalnih
regala, ormara, polica, ograda,
kapija,... (zahtev: 2018/902/0)

Укупно за Нишавски округ

Предрачунска
вредност

5.936.400,00

5.936.400,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Провером кроз систем је утврђено да је подносилац захтева био оснивач и власник 2 привредна
субјекта, који су брисани из регистра. Од 2005.г. до 2008.г., оснивач је имао предузетничку
4.155.480,00 радњу "Европа трејд ИИИ", МБ : 57145994, док је од 2011.г. до 2017.г. био власник радње за
трговинску делатност, мењачке послове и фотокопирање, МБ : 62383119. Како је у Програму
1.780.920,00
Фонда наведено да за средства по Програму могу да конкуришу клијенти који су претходно
били оснивачи и власници највише једног привредног субјекта, који је брисан из регистра пре
објављивања јавног позива.
4.155.480,00
1.780.920,00

Подунавски округ
"Bošnjaković
Smederevo-s.
21. VRB" d.o.o. (MB: Vrbovac
21427977)

Ulaganje u nabavku linije za
izradu behaton ploča (zahtev:
2018/745/0)

Укупно за Подунавски округ

5.000.000,00
5.000.000,00

Набавка неадекватне опреме и неадекватан пословни простор, чине да се ризик пројекта може
3.500.000,00
окарактерисати као изузетно висок. Осим тога, обзиром на локацију и врсту непокретности
1.500.000,00 (обезбеђење кредита) доводи се у питање реалност процене.
3.500.000,00
1.500.000,00

Сремски-округ
*Kafe Suzie Q*
22. d.o.o. (MB:
21421936)

Novi Banovci

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju podloga za picu
(zahtev: 2018/830/0)

Укупно за Сремски-округ

755.600,00
755.600,00

528.920,00 Врста опреме која би била предмет финансирања не служи за обављање делатности за коју је
поднет захтев за кредит и бесповратна средства.Пословни простор где је планирано започињање
226.680,00
производње није прилагођен делатности припреме прехрамених производа.
528.920,00
226.680,00

Шумадијски округ

"Krista Vez" d.o.o.
23. Kragujevac (MB: Kragujevac
21443417)

Kupovina mašine za vez (zahtev:
2018/915/0)

1.399.440,00

1. Обављен је телефонски разговор са клијентом. Клијент није обавештен о условима кредита
(висини кредита, каматној стопи, периоду отплате, износу траженог кредита) 2. Седиште
привредног друштва “Криста вез”доо, МБ: 21443417 са седиштем у улици Кајухова бр. 15,
Крагујевац. Делатност се обавља на истој локацији у закупљеном пословном простору П= 54 м2
у приземљу и П= 36 м2 на првом спрату. Достављен је Уговор о закупу од 15.12.2018.г.,
закључен између привредног друштва и власника непокретности Невене Ненадовић. Уговор је
закључен на период до 10 година уз закупнину која износи 150,00 ЕУР/месечно. Достављени су
979.608,00 рачуни за електричну енергију за месец новембар. Према подацима из рачуна, од новембра
419.832,00 2017.г. до октобра 2018.г., рачун је износио цца 1.700,00 РСД/месечно, да би у новембру
2018.г. био 48.037,74 РСД. Рачун за октобар није плаћен; 3. Достављен је МА образац према
коме је клијент по струци економски техничар. Није достављен доказ о преквалификацији, као
ни доказ о завршеној обуци за почетнике; 4. Достављен је Уговор о раду на неодређено време.
У Уговору нема обавезног члана који се односи на зараду запосленог; 5. Клијенту је тражено да
достави јемство привредног субјекта или физичког лица (које има стална примања), као додатно
средство обезбеђења по кредиту. Клијент није одговорио на маил, нити је контактирао Фонд на
остављени контакт.
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Инвеститор
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Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

"Plastika
Arsenijević Co"
24. d.o.o.
Aranđelovac Darosava (MB:
21443484)

Aranđelovac

Kupovina mašine za plastiku
(zahtev: 2018/932/0)

1.398.000,00

978.600,00
419.400,00

*St Gallen Lim*
d.o.o.
25. Aranđelovac Banja (MB:
21440183)

Aranđelovac

Kupovina mašina za obradu lima
(zahtev: 2018/913/0)

1.347.384,00

943.168,80
404.215,20

"Stojnik Nameštaj
J.G." d.o.o.
26. Aranđelovac Stojnik (MB:
21436437)

Aranđelovac

Kupovina opreme za proizvodnju
nameštaja (zahtev: 2018/910/0)

1.368.000,00

957.600,00
410.400,00

5.512.824,00

3.858.976,80
1.653.847,20

Укупно за Шумадијски округ

Разлог одбијања
- Достављен је МА образац, према коме је Никола Лазаревић по струци рударски техничар.
Поред тога, достављен је и Уговор о раду на неодређено време. У Уговору нема обавезног
члана који се односи на зараду запосленог; - клијент није дао објашњење како ће обављати
делатност у Аранђеловцу, ако има пребивалиште у Великим Црљенима Такође, није дао одговор
зашто је планирана производња у Аранђеловцу, с обзиром да пословни простор није у
власништву и сл.; - Клијенту је тражено да достави јемство привредног субјекта или физичког
лица (које има стална примања), као додатно средство обезбеђења по кредиту. Клијент није
одговорио на маил, нити је контактирао Фонд на остављени контакт;
Закуподавац пословног простора је АД Електропорцелан у реструктурирању из Аранђеловца,
мб.07114141 и Уговор о закупу је закључио Марко Јакшић. Лице које је потписало Уговор са
стране закуподавца простора није регистровано као законски заступник друштва у АПР - у, а
поред потписа није ни оверен печатом. Напомињемо да је у АПР-у дана 03.12.2018.године
извршена промена пословног имена, где се брише назив АД Еелектропорцелан, а уписује се
ФЕП д.о.о. Нови власник друштва је привредно друштво Пештен д.о.о Буковник. Из свега
наведеног , доводи се у питање веродостојност достављеног Уговора о закупу.  Надлежне
службе Фонда су благовремено обавестиле клијента да је потребно доставити допунско
средство обезбеђења, а клијент се поводом дописа није обратио Фонду повратном
информацијом.
- Уговор о закупу пословног простора од 28.12.2018.г. је закључен са привредним друштвом
"Пештан" доо. У Уговору није наведен МБ друштва, погрешна је адреса друштва, а као
законски заступник и потписник Уговора назначен је Јован Арнаутовић. Према подацима АПР-а,
Јован Арнаутовић није законски заступник овог друштва, нити има било коју функцију у
друштву (чак ни у историјским подацима). На Уговору нема печата друштва. Све ово упућује на
чињеницу да је реч о фалсификованом Уговору; - Достављен је МА образац, према коме је
Горан Јовановић по струци рударски техничар. Поред тога, достављен је и Уговор о раду на
неодређено време. У Уговору нема обавезног члана који се односи на зараду запосленог. У
Уговору је наведено да Горан Јовановић има пребивалиште у Београду, а по потврдама МУП-а
и Основног суда (достављени у захтеву), пребивалиште је у Ваљеву; - клијент није дао
објашњење везано за пребивалиште, као ни како ће обављати делатност у селу Стојник
(Аранђеловац), који је од оба места (Ваљево, Београд) удаљен. Такође, није дао одговор зашто
је планирана производња у селу Стојник, с обзиром да пословни простор није у власништву и
сл.

Зајечарски округ
DES
KONFEKCIJA
27.
DOO Zaječar
(MB: 21257346)

Zaječar

Укупно за Зајечарски округ

Ulaganje u adaptaciju
proizvodnog prostora (zahtev:
2018/774/0)

6.000.000,00

6.000.000,00

Да би пројекат мога бити реализован надлежне службе Фонда су у више наврата захтевале од
клијента да достави неопходну докментацију у виду Листа непокретности бр.5286 СКН Зајеачр
4.200.000,00 са уписаним дугорочним закупом пословног објекта и сагласност надлежног органа, власника
1.800.000,00 непокретности, коју Зајмотражилац узима у Закуп (Република Србија је власник 100% удела,
непокретност - зграда "Текстилне индустрије, п:1200м2). Клијент није доставио неопходну
документацију ни после 30 дана.
4.200.000,00
1.800.000,00
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55.377.006,82
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Бесповратно траж.

Разлог одбијања

37.790.184,89
16.195.794,51

У Београду, 01.03.2019. год.
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