
975.000,00
525.000,00

975.000,00
525.000,00

3.900.000,00
2.100.000,00

3.900.000,00
2.100.000,00

Преглед одбијених захтева кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за младе -
предузетници и правна лица за 29. седницу Управног одбора од 10.08.2022. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Нишавски округ

1. Флеxил доо Ниш
(МБ: 21697249) Ниш Набавка нове опреме за

производњу кеса 1.500.000,00

Пословни простор друштва смештен је у Нишу на адреси Миљковачка 1. На истој адреси је
регистрована предузетница Драгана Савић ПР радња за производњу и продају предмета од
пластичних маса "Савекс", МБ : 61345205. Предузетница је основана у јануару 2010.г, а од
28.04.2022.г. има пријављен прекид обављања делатности. Регистрована је за делатност
производње амбалаже од пластике (делатност за коју је регистрован и подносилац захтева).
Предузетница је у 2021.г. остварила пословне приходе у висини од 23,7 мил. РСД са просечно
2 запослена радника. Није корисник кредита Фонда. Рачуни предузетнице нису у блокади. Овде
је реч о наставку обављања породичне делатности, што ње у складу са Програмом. - на истој
адреси улица Миљковачка бр. 1, Ниш, у пословном простору површине П = 132 м2 (достављен
уговор о закупу), поред предузетника делатност обављају још три привредна субјекта. Према
извештају и фотографијама теренске контроле, тренутно се обавља делатност трговине
хемијским и козметичким производима. Трговином се бави привредно друштво "Савекс
тим"доо, МБ : 21751014, чији је оснивач Драгана Савић (повезано лице - сродничка веза).
Друштво је основано у јануару 2022.г. за делатност трговине на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном, пићем и дуваном. Из напред наведених чињеница предлаже се
одбијање кредитног захтева.

Укупно за Нишавски округ 1.500.000,00

Шумадијски округ

2.

TEHNIČKI
PREGLED
KOSTIĆ 2021
DOO
KRAGUJEVAC
(MB: 21671088)

Kragujevac Ulaganje u kupovinu nove
opreme za tehnički pregled 6.000.000,00

Оснивач привредног друштва - подносица захтева је већ био оснивач/законски заступник два
привредна субјекта и то :  - "Вила Костић"ПР, Крагујевац, МБ : 62808764, брисан из регистра
2012.г. (оснивач) и  - "Вила Костић"доо - у принудној ликвидацији, Крагујевац, МБ : 20870877
(оснивач), које је због блокаде која траје од 04.09.2015.г. (1831 дан) у износу од 1.151.237,00
РСД принудно брисано из регистра 08.09.2020.г.Захтев се одбија из разлога неусклађености са
Програмом.

Укупно за Шумадијски округ 6.000.000,00

Топлички округ
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3.900.000,00
2.100.000,00

3.900.000,00
2.100.000,00

2.753.278,00
2.252.682,00

2.753.278,00
2.252.682,00

1.498.904,80
807.102,58

1.498.904,80
807.102,58

968.500,00
521.500,00

3.

Privredno društvo
za otkup i preradu
voća KALČA
FRUIT d.o.o.
Šišmanovac,
Prokuplje (MB:
21676454)

Prokuplje Kupovina opreme za
proizvodnju suvog voća - sušara 6.000.000,00

Анализом кредитног захтева у сектору ризика утврђено је да је објекат за смештање опреме у
фази изградње, на сајту АПРу је доступно Решење о грађевинској дозволи, као и Решење о
измени грађевинске дозволе од 01.09.2021.г. Решење је дато инвеститору Kalča fruitдоо за
изградњу погона за сушење шљива а изградња ће се одвијати у пет фаза. Укупна предрачунска
вредност радова, према Решењу о измени грађевинске дозволе, износи 77.736.901,00 РСД.
Радови су пријављени 04.04.2022.г, а датум планираног завршетка извођења радова је
04.04.2025.г. Извештај теренске контроле је потврдио исто - према достављеним фотографијама
уз извештај, објекат није наткривен, већ постоји само метална конструкција. Теренска контрола
је сликала и таблу градилишта на којој се види да планирани објекат треба да има фасаду и кров.
Улагање у опрему износи цца 8% укупних улагања у реализацију пројекта (92% улагање се
односи на сопствена улагања клијента у изградњу објеката). Из напред наведених чињеница
предметни захтев се одбија.

Укупно за Топлички округ 6.000.000,00

Зајечарски округ

4.
ALFEJ DOO
KNJAŽEVAC
(MB: 21770086)

Knjaževac
Kupovina opreme za formiranje
linije za tehnički pregled
putničkih vozila

5.005.960,00
Повезано лице клијента има неизмирене обавезе према Фонду. Један од услова Уредбе је да
подносилац захтева и повезана лица немају доспелих а неизмирених обавеза према Фонду и
другим државним повериоцима.

Укупно за Зајечарски округ 5.005.960,00

Београд

5.

FILIP LUKOVIĆ
PR DEČIJI
EDUKATIVNI
CENTAR GALLO
VLASOTINCE
(MB: 65438020)

Beograd Ulaganje u kupovinu opreme i
prevoznog sredstva 2.306.007,38

Претежна делатност предузетника је 8559 - Остало образовање, а сврха улагања средстава
набавка половног путничког возила у вредности од 1.878.607,38рсд, и намештаја за опремање
едукативног центра (фотеље и два стола), вредности 137.500,00рсд. Како је програмом
предвиђено “улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:куповину
машина, опреме, доставних возила (укључујући и мопеде на електрични погон) која служе за
превоз сопствених производа, репромтеријала и сировина и других транспортних средстава
укључених у процес производње”. Односно, средства по овом програму ни у ком случају нису
намењена за куповину путничких возила, већ искључиво за куповину теретних возила
намењених превозу сопствених производа.  Из напред наведених чињеница предметни захтев се
одбија.

Укупно за Београд 2.306.007,38

Мачвански округ

6.

STEVAN MRŠIĆ
PR
UGOSTITELJSKA
RADNJA KOBAS
BAR ŠABAC (MB:
65310767)

Šabac
Ulaganje u nabavku opreme-
mašine za proizvodnju tortilja,
delilica i mikser za testo

1.490.000,00 висок ризик пројекта

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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968.500,00
521.500,00

13.995.682,80
8.306.284,58

Укупно за Мачвански округ 1.490.000,00

Укупно 22.301.967,38

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 10.08.2022. год.

Strana:  3  od  3


