
2.257.776,56
1.215.725,84

2.257.776,56
1.215.725,84

3.900.000,00
2.100.000,00

3.900.000,00
2.100.000,00

990.445,90
533.317,03

990.445,90
533.317,03

Преглед одбијених захтева кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за младе -
предузетници и правна лица за 18. седницу Управног одбора од 08.11.2021. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Северно-банатски округ

1.

ЛОВАЦ Н.Н.
ЂАЈИЋ ДОО
НОВИ
КНЕЖЕВАЦ (МБ:
21578118)

Нови Кнежевац

Улагање у опрему као и у сам
угоститељски објекат.
Расхладни сто ТФ03 МИДАЛ ,
Електрични фрижидер
АФ07ПКМИТН , Соковник
ПX-016 , Машина за месо
ПИН 12 МД , 25 столова Липа
ентеријери , 90 столица Липа
ентеријери .

3.473.502,40

Прегледом приложене документације, утврђено је да клијент није доставио доказ о власништву
пословног простора од стране закуподавца. Мејлом од 22.09.2021. године клијенту је дат рок за
достављање недостајуће документације. Рок за допуну документације је био 30.09.2021. године.
До остављеног рока клијент није доставио тражену документацију.

Укупно за Северно-банатски округ 3.473.502,40

Златиборски округ

2.

DOLCE VITA
STAR DOO
POŽEGA (MB:
21683485)

Požega

Ulaganje u kupovinu opreme za
obavljanje delatnosti . Peć Luna
Combine , Mesilica za testo
Twintech 30 , Rashladna vitrina
Evo 150 V , Teretno vozilo
Renault Kangoo sa rashladnim
sistemom .

6.000.000,00

Како је приликом обраде кредитног захтева у сектору ризика утврђена неоспорна повезаност
привредног субјекта DOLCE VITA PLUS (мб:63145067) и поносиоца захтева DOLCE VITA
STAR d.o.o. (седиште фирме на истој адреси, иста адреса за пријем електронске поште, исти
контакт телефон, као и исто обезбеђења кредита код Фонда - хипотека на породичној кући у
власништву Ковиљке Филиповић, коју је предузетничка радња DOLCE VITA PLUS понудила
као средство обезбеђења по захтев за ликвидност Covid 19 који је одбијен због неиспуњавања
услова по Програму), и чињенице да је DOLCE VITA PLUS у активној блокади, до дана
12.10.2021.године у континуитету 343 дана у износу од 1.461.552,92рсд, предлаже се одбијање
предметног захтева.

Укупно за Златиборски округ 6.000.000,00

Колубарски округ

3.

МАРКО
ЖИВАНОВИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА
ПАПИРНЕ
КОНФЕКЦИЈЕ
МСС
ЖИВАНОВИЋ
ТРЛИЋ (MB:
65373548)

Trlić

Ulaganje u kupovinu mašine za
proizvodnju toalet papira sa
vlažnom laminacijom MPI-L-PA
.

1.523.762,93
Током обраде кредитног захтева, од стране стручних служби, контактиран је добављач и том
приликом је утврђено да исти није издао клијенту приложену профактуру, из чега се закључује
да је профактура кривотворена.

Укупно за Колубарски округ 1.523.762,93

Рашки округ
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650.000,00
350.000,00

650.000,00
350.000,00

7.798.222,46
4.199.042,87

4.

ĐORĐE JEVTIĆ
PR
PROIZVODNJA
OSTALIH
PROIZVODA OD
DRVETA WOOD
DUST ADRANI
(MB: 66107655)

Adrane Ulaganje u kupovinu opreme .
Mašina CNC EMAX 1510 . 1.000.000,00

Обрадом кредитног захтева је утврђено да је закуподавац, Зорица Јевтић (предузетникова мајка)
оснивач предузетничке радње "Етно стил", МБ : 61452702, која је регистрована на истој адреси
на којој подносилац захтева планира обављање делатности. Рачун привредног субјекта "Етно
стил" је у блокади од 26.08.2019.г. (на дан 11.10.2021.г. 777 дана у континуитету) у износу од
828.357,48 РСД. Радња има статус активног привредног субјекта. Отац предузетника Мићо
Јевтић, који се налази и на ОП обрасцу привредног субјекта "Wood dust"ПР, био је оснивач
ЗТКР "Лутанер", МБ : 50176355 од 2000.г. до 2013.г., када је брисан из регистра због блокаде
рачуна у трајању дужем од 2 године. Обе предузетничке радње (родитељи оснивачи), обављале
су делатност производње осталих предмета. Наведени подаци нису у складу са Условима за
одобрење ове врсте кредита.

Укупно за Рашки округ 1.000.000,00

Укупно 11.997.265,33

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 08.11.2021. год.
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