Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2018. години - предузетници и правна лица за 30. седницу Управног Одбора од 27.12.2018. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Мачвански округ

1.

Весна Антонић
ПР Радња за
производњу и
уградњу пвц и
алу столарије
АЛУ МИЛ
Коцељева (МБ:
64897446)

коцељева

Куповина опреме (захтев:
2018/561/0)

Укупно за Мачвански округ

3.900.000,00

Захтев није у складу са Програмом подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
3.000.000,00 почетнике у пословању: Власница предузетничке радње Весна Антонич се решењем АПР од
06.06.2017. године, води као пословођа у ЗР ПВЦ ТРАНСПОРТ.  Опрема која је предмет
900.000,00 куповине је према достављеном Решењу о заоставштини и допуни Решења у власништву
супруга Живка Антонића.

3.900.000,00

3.000.000,00
900.000,00

Подунавски округ

2.

Aleksandar Đurić
pr. Radnja za
obradu i rezanje
drveta *Sale
Abrihter* (MB:
65122448)

Ulaganje u nabavku opremeSmederevska
Palanka-Selevac mašine za sečenje i cepanje drva
(zahtev: 2018/735/0)

Укупно за Подунавски округ

1.428.566,61

1.428.566,61

Приликом предаје Захтева за старт-уп кредит, клијент је доставио Уговор о закупу пословног
простора, који је од стране закуподавца потписао Ђурић Слободан. Увидом у приложени лист
999.996,63 непокретности, који је достављен као доказ о власништву, констатовано је да је Ђурић Слободан
власник само четвртине понуђеног пословног простора (1/4), док је већински власник Ђурић
428.569,98 Радослав (3/4). Мејлом од 20.11.2018. је клијенту тражено да достави Уговор о закупу
пословног простора потписан од стране оба власника. До 20.12.2018.године клијент није
доставио поменути Уговор.
999.996,63
428.569,98

Шумадијски округ

3.

Nataša Perović pr.
Agencija za
informacioni
Kragujevac
konsalting "HLH"
(MB: 65222345)

Укупно за Шумадијски округ

Ulaganje u nabavku softvera za
izradu poslovnih aplikacija i
računarske opreme (zahtev:
2018/798/0)

2.500.000,00

2.500.000,00

Делатност привредног друштва наведена у надлежном регистру је „Консултантске делатности у
области информационе технологије“ - шифра 6202. Средства опредељена Програмом за старт уп
1.750.000,00 кредите, по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијку подршку за
750.000,00 почетнике у пословању у 2018. години, не могу се користити за Финансијске услуге, услуге
маркетинга, консултантске услуге, услуге истраживања тржишта, испитивања јавног мњења и
услуге туристичких агенција. 
1.750.000,00
750.000,00

Јужно-бачки округ
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Р.Бр.

4.

Инвеститор

"Jugopolimer"
d.o.o. (MB:
21425451)

Општина и
место улагања

Bečej

Намена улагања

Ulaganje u nabavku opreme za
brizganje plastike, alati za livenje
plastike (zahtev: 2018/695/0)

Укупно за Јужно-бачки округ

Предрачунска
вредност

5.902.431,00

5.902.431,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Оснивач и законски заступник предузећа је такође власник предузетничке радње за едукацију,
софтвер, консалтинг и маркетинг „Есцом Нетwоркс“, Александар Ђекић ПР Бечеј, МБ 65158523
која је основана 24.09.2018. (шифра делатности 7022 – Консулатантске активности у вези са
4.131.701,70 пословањем и осталим управљањем). Средства за старт уп кредите према програму подстицања
1.770.729,30 развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години,
не могу додељивати лицима која су оснивачи/чланови/одговорна лица/директори/чланови
органа управљања другог привредног субјекта или заступници огранка другог привредног
субјекта. 
4.131.701,70
1.770.729,30

Северно-бачки округ

5.

*Dios Wini*
d.o.o. Subotica
(MB: 21380105)

Subotica

Kupovina Poluautomatske
umiverzalne etiketirke "Salm
240" (zahtev: 2018/821/0)

Укупно за Северно-бачки округ

1.420.200,00

1.420.200,00

Законски заступник друштва Данијела Француски евидентирана је као законски заступник
994.140,00 друштва у активном привредном друштву Лисин д.о.о. Програмом Фонда јасно је дефинисано
да оснивач или одговорно лице не може бити директор/заступник, члан, оснивач или члан
426.060,00 органа управљања другог приредног субјекта или заступник огранка другог привфедног
субјекта.
994.140,00
426.060,00

Шумадијски округ

6.

ŠUMADIJA
OPEKA
proizvodno
trgovinsko i
uslužno d.o.o.
Topola (MB:
21311774)

Aranđelovac

Ulaganje u nabavku opreme:
građevinska mašina kombinirka
*Volvo BL 61 B* (zahtev:
2018/556/0)

Укупно за Шумадијски округ

6.000.000,00

6.000.000,00

Делатност се обавља у Буковику бб у Аранђеловцу у закупљеном простору од Елка керамика
које је у стечају и Фонд има пријављена потраживања у износу од 105.000.000,00 динара. Из
средстава кредита планирана је куповина грађевинске машине комбинирке, марке ВОЛВО, масе
8640кг.  Пројекат је неприпремљен, јер је по претходном кредитном захтеву тражена
4.200.000,00 реконструкција крова пословног простора, а након 3 месеца наводи се да је инвестиран износ
3.583.000,00динара, колико је тражено за инвестицију грађевинских радова и опреме. У новом
1.800.000,00
кредитном захтеву се не траже средства за опрему из претходног захтева, а нема доказа да је
купио производну опрему. Из картица основних средстава се не види коју опрему у закупу
клијент користи. Улагање у машину комбинирку је неопревдано, ако не постоје производне
машине. Инструмент обезбеђења је хипотека првог реда на земљишту и 2 породично стамбене
зграде и помоћној згради у Даросави за коју се поставља питање утрживости..
4.200.000,00
1.800.000,00

Зајечарски округ

7.

"Formatizer Nino" d.o.o. (MB: Boljevac
21425354)

Укупно за Зајечарски округ

Kupovina mašine za obradu
drveta radi pokretanja
proizvodnje proizvoda od drveta
u pčelarstvu, drvenih gajbi i
paleta (zahtev: 2018/726/0)

1.388.000,00

971.600,00 Пројектом је предвиђена набавка опреме за прераду дрвета добављача који је основан
2018.године, без адекватних референци о произведеним машинама сличних карактеристика.
416.400,00
Клијент је контактиран да достави понуду новог добављача, што није учињено.

1.388.000,00

971.600,00
416.400,00
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Укупно

Намена улагања

Предрачунска
вредност
22.539.197,61

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

16.047.438,33
6.491.759,28

У Београду, 27.12.2018. год.
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