
980.000,00
420.000,00

994.000,00
426.000,00

1.974.000,00
846.000,00

3.557.603,70
1.524.687,30

3.557.603,70
1.524.687,30

4.168.150,00
1.786.350,00

4.200.000,00
1.800.000,00

8.368.150,00
3.586.350,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2019. години - предузетници и правна лица за 39. седницу Управног одбора од 31.05.2019. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.

Радмила Поповић
пр. кетеринг
"Радина
кецељица" (МБ:
65186594)

Стублине-
Велико Поље

Улагање у набавку опреме за
кетеринг (захтев: 2019/102/0) 1.400.000,00 Није било могуће спровести обавезну теренску контролу.

2.

Ivan Milojević pr.
Radnja za rezanje i
preradu drveta
"Drvo obrada MI"
(MB: 65200562)

Mladenovac
Ulaganje u nabavku opreme za
sečenje i obradu drveta (zahtev:
2019/273/0)

1.440.000,00 Непотпуна документација

Укупно за Београд 2.840.000,00

Златиборски округ

3.

Katarina Aleksić
pr. proizvodnja
pekarskih
proizvoda *Grill
place* (MB:
65041529)

Užice

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju sladoleda i
dostavnog vozila (zahtev:
2019/71/0)

5.082.291,00 Висок ризик пројекта и негативна оцена након теренског обиласка.

Укупно за Златиборски округ 5.082.291,00

Београд

4. "Laleeko" d.o.o.
(MB: 21376060) Barajevo

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju briketa na bazi
sojine slame i kukuruzovine
(zahtev: 2019/161/0)

5.954.500,00 Неадекватно средство обезбеђења: Јемац презадужен и у континуираној блокади преко 60 дана
од стране принудне наплате у периоду обраде захтева.

5.
*Hana S Home*
d.o.o. Ljubovija
(MB: 21427608)

Beograd Kupovina opreme za proizvodnju
nameštaja (zahtev: 2019/51/0) 6.000.000,00 Неадекватно обезбеђење и висок ризик пројекта.

Укупно за Београд 11.954.500,00

Јабланички округ
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4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

979.944,00
419.976,00

2.970.025,10
1.272.867,90

3.949.969,10
1.692.843,90

4.199.988,80
1.799.995,20

4.199.988,80
1.799.995,20

26.249.711,60
11.249.876,40

6.
*Iguana star*
d.o.o. (MB:
21411442)

Turekovac
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju kafe (zahtev:
2019/320/0)

6.000.000,00

Као средство обезбеђења уредног враћања кредита понуђено је Јемство привредног друштва
„Јовановић Голд“ д.о.о мб.20329629 Бошњаце,општина Лебане.  Претрагом релевантног
регистра (АПР) утврђено је у предатим финансијским извештајима у 2016. и 2017. години да
друштво није остваривало приходе од обављања пословне делатности, а да је у 2018.години
званично предат редовни извештај са изјавом о неактивности.   

Укупно за Јабланички округ 6.000.000,00

Јужно-бачки округ

7.
"Ugosin" d.o.o.
Novi Sad (MB:
21441473)

Temerin

Nabavka stubne bušilice
*Cormak model ZX50F* sa
podeonim aparatom i stegom
(zahtev: 2019/306/0)

1.399.920,00

Привредно друштво је већ подносило захтев Фонду за Развој, 31.12.2018.године и тај захтев је
био заведен под бројем 2018/909/0. Наведени захтев је био позитивно оцењен и одобрен у
износу од 1.399.920,00рсд (износ кредита и бесповратних средстава). По одобрењу, а пре
пуштања средстава, Регионална агенција је извршила теренску контролу клијента. У извештају је
наведено да је агенција ступила у контактса клијентом, који је том приликом одложио теренску
контролу, и након тога више нису успели да успоставе контактса њим. Регионална агенција је
отишла у теренску контролу и у извештају наводи да на адреси седишта фирме не постоје
видљива обележја која би указивала да се привредни субјектту налази. Имајући у виду затечено
стање на терену, као и чињеницу да од стране клијента није омогућена потпуна контрола,
одобрена средства не могу бити уплаћена. Нови захтев за кредитје поднет 10.05.2019.год. је
идентичан као и предходни, са наводом да је једина разлика у локацији пројекта.

8.
"AŽDAHA 333"
DOO (MB:
21442356)

Rumenka
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju bezalkoholnog piva
(zahtev: 2019/180/0)

11.720.557,40 Према извештају теренске контроле у пословном простору затечен део опреме који је предмет
финансирања.

Укупно за Јужно-бачки округ 13.120.477,40

Сремски-округ

9. "Ekopunjač" d.o.o.
(MB: 21439975) Stara Pazova

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju električnih punjača
za automobile (zahtev:
2019/37/0)

5.999.984,02 Добављач неактивно привредно друштво,Стварни власник добављача је повезано лице са
подносиоцем захтева.

Укупно за Сремски-округ 5.999.984,02

Укупно 44.997.252,42

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 31.05.2019. год.
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