Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2020. години - предузетници и правна лица за 75. седницу Управног одбора од 20.08.2020. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

НОВАК БУКВИЋ
ПР
ПРОИЗВОДЊА
КОНДИТОРСКИХ
ПРОИЗВОДА
Београд
НОВА БУКВА
БЕОГРАД
(ВОЖДОВАЦ)
(МБ: 65709996)

Улагање у набавку опреме за
прозводњу кондиторских
производа

Укупно за Београд

1.406.400,00

980.000,00 Обзиром на чињеницу да је пословни простор површине 17м2, а да су у истом већ смештене
две машине, тако да нема места за смештај нових, које би се набавиле кредитом и
420.000,00 бесповратним средствима.

1.406.400,00

980.000,00
420.000,00

Мачвански округ

2.

Nenad Arsenović
Pr Geodetska
agencija Arsenović Bogatić
Bogatić (MB:
65221438)

Ulaganje u nabavku opreme za
unapređenje geodetskih usluga

Укупно за Мачвански округ

1.828.032,75

1.828.032,75

Предузетник је био корисник кредита Фонда: по програму Регионални развој - предузетници са
претходном радњом регистрованом за исту делатност у периоду од 3.11.2005.г. до
1.279.622,92 7.11.2018.Намена кредита је била набавка опреме за обављање исте делатности. Не ради се о
548.409,83 отпочињању обављања делатности, већ о наставку обављања исте.Пројекат на може сматрати
старт уп пројектом него модернизацијом опреме за обављање исте делатности геодетских
услуга.
1.279.622,92
548.409,83

Златиборски округ
MIRKO
CVETKOVIĆ PR
POPRAVKA
MAŠINA NC
TURBO UŽICE
(MB: 65551225)

1.269.000,00

Предузетник је био оснивач предузетничке радње “Турбо компресор сервис” од 2012.г. до
888.300,00 2018.г., а брисан је из регистра због континуиране блокаде у трајању од 791 дан и износу од
380.700,00 145 хиљ. РСД. Не ради се о отпочињању обављања делатности, већ о наставку обављања исте,
те се пројекат на може сматрати старт уп пројектом

Укупно за Златиборски округ

1.269.000,00

888.300,00
380.700,00

Укупно

4.503.432,75

3.147.922,92
1.349.109,83

3.

Užice

Ulaganje u nabavku mašine za
podešavanje varijabilne
geometrije turbokompresora

У Београду, 27.08.2020. год.
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