Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2020. години - предузетници и правна лица за 68. седницу Управног одбора од 06.07.2020. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Колубарски округ

1.

Горан Симић ПР
Производња
осталих одевних
предмета и прибора Ваљево
БИСЕР СДМ
Ваљево (МБ:
65437350)

Улагање у набавку опреме:
вез машине са једном главом
и дванаест игала и машине
ендлерице оверлок са четири
конца

Укупно за Колубарски округ

885.000,00

По Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
619.500,00 пословању у 2020. години није могуће кредитирати лице које је у првом степену сродства
265.500,00 (супруг, супруга, деца, сестра, брат и друго) са лицем које се већ бави истом или сродном
делатношћу којом намерава да се бави и подносилац захтева.

885.000,00

619.500,00
265.500,00

Подунавски округ

2.

ВИОЛЕТА ЛЕКИЋ
ПР ПРИВАТНА
СТОМАТОЛОШКА
ОРДИНАЦИЈА
Smederevska
ЛЕДЕНТ ПЛУС
Palanka
СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА (MB:
65387395)

Ulaganje u nabavku opreme za
potrebe stomatološke ordinacije

Укупно за Подунавски округ

2.054.573,00

По Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2020.г. средства не могу бити одобрена уколико се утврди да је захтев за доделу
1.438.201,10 средстава поднело лице које је у првом степену сродства са лицем које се већ бави истом или
616.371,90 сродном делатношћу којом намерава да се бави и подносилац захтева, што се сматра
наставком спровођења постојеће породичне делатности.Опрема која је предмет кредитирања не
спада у примарну опрему за обављање стоматолошке праксе.

2.054.573,00

1.438.201,10
616.371,90

Сремски-округ

3.

KRISTINA
ZAGORAC PR
PROIZVODNJA
OSTALE ODEĆE
ZLATNE NITI 022
STARI BANOVCI
(MB: 65537923)

Укупно за Сремски-округ

Stari Banovci

Ulaganje u nabavku opeme

974.160,00

681.912,00
Неприхватљив добављач и висок ризик пројекта.
292.248,00

974.160,00

681.912,00
292.248,00

Зајечарски округ
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Р.Бр.

4.

Инвеститор

Општина и
место улагања

MILAN
LAZAREVIĆ PR
RADNJA ZA
ČIŠĆENJE TEPIHA Knjaževac
M&M 019
KNJAŽEVAC (MB:
65330105)

Намена улагања

Ulaganje u nabavku opreme za
pranje i hemijsko čišćenje
tekstilnih i krznenih proizvoda

Укупно за Зајечарски округ

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

1.666.500,00

999.900,00 Предузетник је већ био корисник старт уп кредита који је у целости исплаћен 05.09.2017.
666.600,00 принудно, у судском поступку.

1.666.500,00

999.900,00
666.600,00

Моравички округ
5.

Igraonica MOJE
CARSTVO doo
Trbušani (MB:
21486442)

Trbušani

Укупно за Моравички округ
Укупно

Ulaganje u nabavku opreme za
igraonicu

6.000.000,00

4.200.000,00 Као средство обезбеђења понуђене су непокретности које немају степен завршености
100%.Дописом од 28.02.2020. тражено друго обезбеђење. Клијент је понудио додатно
1.800.000,00
обезбеђење , али је понуђена непокретност недовољне тржишне вредности за тражени кредит.

6.000.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

11.580.233,00

7.939.513,10
3.640.719,90

У Београду, 08.07.2020. год.
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