Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2020. години - предузетници и правна лица за 1. седницу Управног одбора од 04.12.2020. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

2.

МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ ПР
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА
ЛЕКАРСКА ОРДИНАЦИЈА
ИЗ ОБЛАСТИ
Нови Београд
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈЕ
ЛАСЕР ЦЕНТАР ДИВА 01
БЕОГРАД (МБ: 65361299)
ЈЕЛЕНА ГИГИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛИХ
ОДЕВНИХ ПРЕДМЕТА
Beograd
КАФТАНИ БЕОГРАД (MB:
65731789)

Куповина дерматолошког
ласерског апарата "Алма
Хармонy XЛ ПРО" за
затезање, обликовање и
естетско побољшавање лица
и тела

Ulaganje u nabavku oprememašine za vez

Укупно за Београд

5.970.000,00

1.130.000,00

7.100.000,00

4.179.000,00
Није било могуће ступити у контакт са оснивачем.
1.791.000,00

Обрадом стручних служби Фонда, дошло се до сазнања да предузетничка радња
делатност обавља у пословном простору на основу Уговора о закупу. Из достављених
фотографија може се закључити да је пословни простор опремљен машинама за шивење
791.000,00 и да се производња ношњи већ обавља. Међутим , привредно друштво "ГРАМ" доо
339.000,00 Земун, МБ: 07461933, власник пословног простора, односно Закуподавац је према
подацима принудне наплате у блокади 1829 дана за износ од 6.625.533,00 рсд, а у АПР-у
је евидентирана Изјава о некативности, што представља Висок ризик пројекта, јер Фонд
нема увид како и на који начин ће бити измирена дуговања Закуподавца.
4.970.000,00
2.130.000,00

Браничевски округ

3.

SNEŽANA JOVIĆ PR
IZRADA NAMEŠTAJA I
AGENCIJA ZA
Veliko Gradište Ulaganje u nabavku opreme za
NEKRETNINE JOVIĆ
proizvodnju nameštaja
NEKRETNINE-W VELIKO
GRADIŠTE (MB: 65283964)

Укупно за Браничевски округ

6.000.000,00

4.200.000,00 Новооснована предузетничка радња је трећа коју је предузетница основала, што је у
супротности са Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за
1.800.000,00 почетнике у пословању за 2020.годину.

6.000.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

Јабланички округ
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Р.Бр.

4.

Инвеститор

NENAD KRSTIĆ PR
RAČUNARSKO
PROGRAMIRANJE
INTERCON LESKOVAC
(MB: 65750139)

Општина и
место улагања

Leskovac

Намена улагања

Kupovina računara i
sistemskog softvera za izradu
aplikativnog softvera i OS
aplikacija

Укупно за Јабланички округ

Предрачунска
вредност

1.347.463,75

1.347.463,75

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Као средство обезбеђења уредног враћања кредита, понуђена је залога на будућој
опреми, а што је предвиђено Програмом за износ кредита до 1.000.000,00рсд.
Програмом је, такође, наведено да се залога може успоставити на комадима опреме
појединачне вредности више од 50.000,00рсд. На понуди достављеној Фонду, комади
943.224,63 опреме на које се може успоставити залога могу обезбедити пласман кредита до
404.239,13 765.386,00рсд. Клијент је обавештен мејлом и телефоном, да се изјасни и достави
допунско обезбеђење у виду јемства привредног субјекта, јемства физичког лица –
жиранта или хипотеке до 29.10.2020.године. Како се до наведеног рока клијент није
изјаснио, у поновљеном телефонском разговору, што је касније потврђено мејлом,
клијент је изјавио да није у могућности да достави допунско средство обезбеђења.
943.224,63
404.239,13

Јужно-банатски округ

5.

VELIBOR AMIDŽIĆ PR
GIPSARSKO-MOLERSKI
RADOVI GIPS-STANDARD Pančevo
1021 PANČEVO (MB:
65478650)

Ulaganje u nabavku teretnog
vozila

Укупно за Јужно-банатски округ

1.029.914,00

1.029.914,00

Из Пословног плана се види да је циљ кредита набавка теретног моторног возила. Из
приложене документације се види да је наведено возило старије од 5 година, што је у
600.782,70 супротности са Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за
почетнике у пословању за 2020.годину. Мејлом од 17.11.2020. године је клијенту
257.478,30 сугерисано да да достави нову профактуру која се односи на теретно моторно возило до
5 година старости. Рок за допуну документације је био 25.11.2020. године. До дана
01.12.2020. године клијент није доставио тражену документацију.
600.782,70
257.478,30

Нишавски округ

6.

DIVLJANKA KOCIĆ PR
SPECIJALISTIČKA
LEKARSKA ORDINACIJA
IZ OBLASTI FIZIKALNE
MEDICINE I
REHABILITACIJE
FIZIOMEDIKA 018 NIŠ
(MB: 65496224)

Укупно за Нишавски округ

Niš

Kupovina opreme - aparata za
fizikalnu medicinu

1.393.080,00

1.393.080,00

Предлаже се одбијање предметног захтева за одобрење кредита за набавку опреме за ПР
Физиомедика 018, Ниш чији је оснивач Дивљанка Коцић из разлога што оснивач ове
ординације - Дивљанка Коцић ( једини оснивач) није запослена на неодређено време у
новооснованом привредном субјекту, већ своја права остварује по основу пензије ( 47
975.156,00
годиште ), те не задовољава услове по Програму за старт уп кредите у 2020.г. које
417.924,00 подносилац захтева за старт уп кредит мора да испуни - "да је оснивач привредног
субјекта истовремено и запослен на неодређено време у том привредном субјекту" (
Програм подстицања развоја предузетништва кроз фин. подршку за почетнике у
пословању у 2020.г., поглавље 5 , тачка 5.2. подтачка 5) .
975.156,00
417.924,00

Пчињски округ

Strana: 2 od 4

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања
Теренска контрола на локацији седишта радње која је и планирана локација за обављање
делатности (Радовница, Трговиште, 4. група развијености) је извршена дана 07.10.2020.г.
и том приликом су биле присутне предузетница Смиља Маринковић и Јасмина
Станојковић, јемац и овлашћено лице. Вршиоци теренске контроле нису имали прилику
да виде нити фотографишу пословни простор. Фотографисан је спољашњи изглед
породичне стамбене зграде у којој би требало да се налази пословни простор.
Предузетница је изјавила да у објекту постоји већ постоји опрема и да се ради о старим
машинама за шивење, што вршиоци теренске нису имали прилику да виде. 
Предузетница је због недостатка радне снаге и удаљености од тржишта одлучила да
производњу и постојећу опрему премести у село Рибинце, општина Врање. Нову
локацију вршиоци теренске нису обишли, никаква документација о новом пословном
простору није достављена. Напомињем да је предузетничка радња првобитно била
регистрована на локацији Рибинце, Врање а да је локација Радовница, Трговиште
регистрована као седиште 22.06.2020.г., у пословном плану описана као одговарајућа а
у октобру констатована као неодговарајућа.
Након обраде предмета у надлежној служби Фонда констатовано је да је на истој адреси
Косовска 48 у Врању регистрована и радња "Ненад Ђорђевић кројачка радња и друмски
превоз терета САЊА НЂ" , мб.60899550 са истом основном делатношћу - Производња
остале одеће (шифра 1413), радња је основана 2007, године, актИвног је статуса, има три
радника и остварује нето добит. Према Уредби за подстицање развоја предузетништва
кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у делу Начин реализације програма
стоји да " уколико се утврди да је захтев за доделу бесповратних средствава поднело
лице које је у провм степену сродства са лицем које се већ бави истом или сродном
делатношћу, сматраће се да је то наставак постојеће породичне делатности и захтев за
доделу бесповратних средстава неће бити одобрен".

7.

SMILJA MARINKOVIĆ PR
KROJAČKA RADNJA
STEFANA & NIKOLA
RADOVNICA (MB:
65690225)

Radovnica

Kupovina Mašina za šiće i
unapređenje poslovanja

400.593,00

240.355,80
160.237,20

8.

НАТАША ЂОРЂЕВИЋ ПР
КРОЈАЧКА РАДЊА
ЂОРЂЕВИЋ НЂ ВРАЊЕ
(MB: 65666944)

Vranje

Kupovina nove opreme

759.566,00

531.696,48
227.869,92

1.160.159,00

772.052,28
388.107,12

1.230.000,00

При теренској контроли пре одобрења средстава констатовано да стање на терену није
861.000,00 уредно и уочени су недостаци. Извештај теренске контроле указује на то да пословни
369.000,00 простор за обављање делатности није припремљен за пријем опреме и доводи у питање
намену улагања средстава Програма.

1.230.000,00

861.000,00
369.000,00

1.366.800,00

956.760,00 Понуђени добављач Ракита Бреет доо Зајечар , није прихватљив јер је у Фонду раскинуто
410.040,00 више уговора о кредиту у којима је ово друштво било добављач.

Укупно за Пчињски округ
Подунавски округ

9.

BOJAN RADOVANOVIĆ PR
PROIZVODNJA
STOLARIJE STOLARIJA
Smederevska
SA STILOM
Palanka
SMEDEREVSKA PALANKA
(MB: 65396874)

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju stolarije

Укупно за Подунавски округ
Борски округ
10. GREEN FREE DOO BOR
(MB: 21485632)

Bor

Kupovina mašina za mašinsku
obradu metala i proizvodnju
metalnih ograda, vrata i
prozora
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Укупно за Борски округ

Предрачунска
вредност
1.366.800,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

956.760,00
410.040,00

Пчињски округ
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
11. OBRADU METALA
Vranje
JEZGRO 2 BO DOO
VRANJE (MB: 21570648)

Укупно за Пчињски округ
Укупно

Kupovina opreme za početak
obavljanja delatnosti ,
proizvodnja zičanih jezgra

5.862.485,00

5.862.485,00
26.489.901,75

Дана 06.10.2020.године обављена је теренска контрола клијента пре одобрења средстава
а по налогу надлежних служби Фонда. Извештај са терена није уредан, јер колеге нису
4.103.740,00 могле да изврше теренску контролу у унутрашњости пословног простора. Како је
1.758.745,00 наведено у Извештају, оснивачи су као разлог навели да закуподавац и власник објекта
врши адаптацију истог и зато не дозвољава улазак. Дана 19.10.2020године, колеге су
поново контактирале власнике, али улазак у пословни простор и даље није био могућ.
4.103.740,00
1.758.745,00
18.382.715,61
7.935.533,55

У Београду, 08.12.2020. год.
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