
1.470.000,00
630.000,00

1.470.000,00
630.000,00

3.048.265,20
2.032.176,80

3.048.265,20
2.032.176,80

561.093,75
240.468,75

561.093,75
240.468,75

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2022. години - предузетници и правна лица за 32. седницу Управног одбора од 23.09.2022. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.

Алекса
Живковић пр
Ресторан брзе
хране RED
WINGS BGD
Житорађа (МБ:
66204162)

Београд
Улагање у куповину опреме за
обављање угоститељске
делатности

2.100.000,00

Закупљени пословни простор који је планиран за обављање делатности није адекватан за пријем
нове професионлане кухињске опреме која је предмет улагања. Понуђени простор такође служи
као средство обезбеђења инвестиционог кредита Фонда који је одобрен Закуподавцу 2021.
године.

Укупно за Београд 2.100.000,00

Поморавски округ

2.

Janko Avramović
PR Održavanje i
popravka
motornih vozila
JANKO AS
Rekovac (MB:
66555933)

Rekovac Ulaganje u kupovinu opreme za
auto servis 5.480.442,00

Уредба предвиђа да уколико се утврди да је захтев за доделу бесповратних средстава поднео
привредни субјект чији је оснивач лице које је у сродству са лицем које се већ бави истом или
сродном делатношћу којом се бави и оснивач подносиоца захева, сматраће се да је у питању
наставак постојеће породичне делатности и захтев за доделу бесповратних средстава неће бити
одобрен

Укупно за Поморавски округ 5.480.442,00

Рашки округ

3.

LIDIJA
JOVANOVIĆ PR
PROIZVODNJA
OSTALIH
PREDMETA
MOB-dil
OUTFITTERS
KRALJEVO (MB:
66125262)

Kraljevo Ulaganje u kupovinu opreme 843.750,00

За улагање у текуће одржавање, планирани су гипсарско - молерски радови. Према
достављеним фотографијама у оквиру пословног плана, али и форографијама теренске
контроле, пословни простор је у потпуности сређен и у њему предузетница већ обавља
делатност (продаја мобилних телефона и опреме). С тим у вези, не види се потреба за радовима.
За опрему - цуттинг плоттер мацхине wитх дрy боx, достављена је профактура привредног
друштва "ПЦ - дил"доо. Оснивач и законски заступник добављача је бивши супруг
предузетнице (достављено је решење о разводу брака). У профактури је наведено да је опрема
произведена 2019.г, али није назначено да ли је нова. На фотографијама опреме је лого фирме
"Мобиле оутфиттерс"доо, Сомбор, МБ : 21304344, па није јасно зашто предузетница не купује
опрему директно од "Мобиле оутфиттерс"доо.

Укупно за Рашки округ 843.750,00

Зајечарски округ
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951.264,00
634.176,00

951.264,00
634.176,00

4.032.000,00
1.728.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

8.232.000,00
3.528.000,00

14.262.622,95
7.064.821,55

4.

ANA DINIĆ PR
PROIZVODNJA
DRVNE
AMBALAŽE TRI
D-DRVO DONJA
KAMENICA (MB:
66515915)

s. Donja
Kamenica

Nabavka opreme za proizvodnju
drvne ambalaže 1.585.440,00

Финансирање пројекта није прихватљиво имајући у виду да је предмет улагања куповина алата
који се користи на машини за коју Фонд нема информацију где се налази нити у чијем је
власништву. Оцена инструмента обезбеђења је негативна имајући у виду да је предмет залоге
алат што није у складу са Програмом.

Укупно за Зајечарски округ 1.585.440,00

Београд

5.

PRIVREDNO
DRUŠTVO
BRENDING
BEAUTY DOO
BEOGRAD-
RAKOVICA (MB:
21589411)

Beograd Ulaganje u kupovinu opreme za
proizvodnju 5.760.000,00 Кредитни захтев се одбија из разлога ризика добављача, неадектатног пословног простора за

планирану производњу и недовољне вредности средстава обезбеђења.

6.
JBS DIZAJN
DOO BEOGRAD
(MB: 21760145)

Ripanj Ulaganje u kupovinu opreme za
proizvodnju nameštaja 6.000.000,00

Провером је утврђено да Оснивач подносиоца захтева има повезано лице, ЈБС Ентеријер доо
Београд (МБ 21684732) основано 18.05.2021. и регистровано за исту делатност 3109 -
Производња осталог намештаја.Захтев се одбија из разлога неусклађености са Програмом.

Укупно за Београд 11.760.000,00

Укупно 21.769.632,00

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 23.09.2022. год.
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