
3.597.954,12
2.398.636,08

3.597.954,12
2.398.636,08

4.200.000,00
1.800.000,00

4.200.000,00
1.800.000,00

2.070.600,00
887.400,00

2.070.600,00
887.400,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2020. години - предузетници и правна лица за 70. седницу Управног одбора од 20.07.2020. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Јабланички округ

1.

ДАВИД
СТОЈИЧИЋ ПР
ИЗГРАДЊА
СТАМБЕНИХ И
НЕСТАМБЕНИХ
ЗГРАДА ДС
ГРОУП
ВЛАСОТИНЦЕ
(МБ: 65724391)

Власотинце Улагање у набавку опреме за
аутоперионицу 5.996.590,20

Захтев за кредит поднет је за набавку производне опреме – Самоуслужне аутоперионице
ИНДООР са 6 места за прање возила са комплетним третирањем воде у техничкој соби и
оперативне трошкове. У усвојеној Уредби за почетнике у пословању за 2020.г., јасно је
наведено да предмет инвестиционог улагања не може бити опрема која ради на принципу
самоуслуживања.

Укупно за Јабланички округ 5.996.590,20

Моравички округ

2.

ANA
VUKAJLOVIĆ PR
OSTALE
ZABAVNE I
REKREATIVNE
AKTIVNOSTI
ČUDESNA ŠUMA
PLUS ČAČAK
(MB: 65313545)

Čačak Ulaganje u nabavku opreme za
igraonicu 6.000.000,00 Није у складу са Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у

пословању за 2020.годину.

Укупно за Моравички округ 6.000.000,00

Пчињски округ

3.

ЛАЗАР РИСТИЋ
ПР УСЛУГЕ
СМЕШТАЈА
ВИЛА СТОШИЋ
ВРАЊСКА БАЊА
(MB: 65671565)

Vranjska banja Kupovina i ugradnja solarnih
panela za grajanje i struju 2.958.000,00

Захтев за инвестициони кредит поднет је за извођење грађевинских радова – Изградњу соларне
електране – постројења за производњу из обновљивих извора снаге 30кw2. Увидом у
достављену документацију закључује се да је објекат у коме је предвиђено обављање делатности
породична стамбена зграда; Извођење радова на објекту у циљу Изградње соларне електране –
постројења за производњу из обновљивих извора снаге 30кw, за које је поднет захтев нису
предвиђена Програмом за старт уп обзиром да спадају у грађевинарство

Укупно за Пчињски округ 2.958.000,00

Београд
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2.310.000,00
990.000,00

2.310.000,00
990.000,00

1.000.000,00
428.571,00

4.
Vinav doo
Beograd-Rakovica
(MB: 21574732)

Beograd Ulaganje u kupovinu alata za
izradu softvera 3.300.000,00

Статусна промена законског заступника извршена након објављивања Јавног конкурса; Захтев
за доделу бесповратних средстава поднело лице које у првом степену сродства са лицем које се
већ бави истом или сродном делатношћу, те се сматра наставаком спровођења постојеће
породичне делатности

Укупно за Београд 3.300.000,00

Нишавски округ

5.

Društvo za
proizvodnju
trgovinu i usluge
FOREST QUEEN
DOO Niš-Crveni
Krst (MB:
21386782)

Niš Nabavka opreme za zavarivanje i
razmetanje testera 1.459.160,35

Од јула 2019.г., друштво има регистрован одгранак на адреси Девети Мај, Ниш-Палилула –
Милорада Алексића 19, за делатност 1610-Резање и обрада дрвета. Локација на којој се налази
огранак је адреса пребивалишта оснивача Александра Станковића као и регистрована адреса
следећих привредних субјеката: - Брента д.о.о Ниш (мб.06619369), пословало од 31.12.1998.г.,
- 22.09.2010.г., директор и власник друштва је Мирољуб Станковић. Друштво је регистровано
за делатност 2573 – Производња алата; обрисано је из регистра након покретања стечјаног
поступка од стране Привредног Суда ,по Слижбеној дужности након обавештења НБС да је
рачун у блокади дуже од три године - Саwмилл Мацхинерy п.р Ниш Снежана георгијева
Станковић (мб.57147709), радња је пословала од 04.01.2006.-21.03.2008.г, делатност радње
4662- Трговина на велико алатни машинама - Брента Саwмилл д.о.о Ниш (мб.20392932) – у
принудној ликвидацији , пословало од 10.03.20008.г, - 28.08.2019.г., директор и власник
друштва Снежана Георгијева Станковић. Делатност 2841 – Производња машина за обраду
метала. Друштво има објављена решења Приведног суда из августа 2012.г, о тварању стечајног
поступка због блокаде рачуна дуже од годину дана. Након тога су рачуни поново у блокади од
августа 2016 – до августа 2020 (до брисања) са износом од 421.616,00рсд. Друштво има
забележена два судска спора са укупним износом 1.151.918,75 у својсту тужиоца и 15 спорова
укупне вредности 2.454.731,15рсд у својству туженог. Друштво је обрисано принудном
ликвидацијом због недсотављања фин.извештаја за 2015.г, и 2016.г, до краја 2017.г, , након што
је наведено објављено 2018.г. - Шумска кифлица п.р Ниш-Филип Станковић (мб.62497653) –
Радња је пословала од 31.05.2011.г до 25.09.2015.г., шифра делатности 2849 – Производња
осталих алатних машина - Шумска кифлица МЦ д.о.о Ниш (мб.21135160), основано
14.09.2015.г., директор и власник Мирољуб Станковић, делатност 2824 – Производња ручних
погонских апарата са механизмима.Према подацима са сајта НБС – на дан 01.04.2020.г., рачуни
су у бокади 600 дана за износ од 975.604,00рсд и укупно 902 дана од фебруара 2016.г.
Одобрење средстава по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску
подршку за почетнике у пословању у 2020.г, није могуће имајући у виду да Програм предвиђа
бесповратна средства неће бити одобрена уколико се утврди да је захтев за доделу средстава
поднело лице које је у првом степену сродства са лицем које се већ бави истом или сличном
делатношћу којом намерава да се бави и подносилац захтева и да ће се сматрати наставком
посотјеће породичне делатности.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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912.800,00
391.200,00

3.576.341,00
2.384.227,00

5.489.141,00
3.203.998,00

3.600.000,00
2.400.000,00

6.

TERMO
PRODUKT PLUS
DOO NIŠ (MB:
21566071)

Niš Nabavka mašina za proizvodnju
električnih aparata 1.304.000,00

У достављеној Изјави о повезаним лицима подносиоца захтева, наведена је „Радња за израду и
сервисирање термо елемената и трговинску делатност Термо Продукт Ниш“, мб.60517126, у
власништву Тијане Димитријевић супруге оснивача. Радња је регистрована за исту делатност
као и друштво подносиоца захтева – Производња електричних апарата за домаћинство (шифра
2571), Седиште предузетничке радње је на истој адреси као и адреса подносиоца захтева – Коче
Рацина 13 Ниш, а као пословођа у предузетничкој радњи Тремо Продукт (повезано лице)
наведен је Славиша Димитријевић оснивач друштва које подноси захтев за кредит. У Програму
подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у
2020.г.,наведени су Услови које подносилац захтева мора да испуни, а неки од њих су да: -
Оснивач/оснивачи и /или одговорно лице није директор/заступник, члан, оснивач или члан
органа управљања другог привредног субјекта или заступник огранка другог привредног
субјекта; - Уколико се утврди да је захтев за доделу бесповратних средстава поднело лице које
је у првом степену сродства (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, сматраће
се да је то наставак спровођења постојеће породичне делатности и захтев за доделу
бесповратних средстава неће бити одобрен. 

7.
Sweet Line NIT
doo Žitkovac (MB:
21556483)

Žitkovac
Nabavka opreme za preradu i
konzervisanje proizvoda od voća
i povrća

5.960.568,00

Након обраде предмета у правном сектору, констатовано је следеће:  - Непокретности који су
предмет хипотеке су биле предемет уговора о купопродаји покретне и непокретне имовине
стечајног дужника, при чему је вредност непокретности на дан закључења уговора
23.09.2019.г., била 869.312,00рсд, док је према процени овлашћеног проценитеља тржишна
вредност истих непокретности пет месеци касније, 22.02.2020.г., 4.161.980,00рсд. Увидом у
достављену процену тржишне вредности непокретности констатује се да је овлашћени
лиценцирани проценитељ проценивао и објекат број 2 на истој парцели, а који нема дозволу за
градњу.. Обрада хипотеке се односи на објекат број 1 на Кп.бр 3678/3 КО Житковац, површине
у основи 533м2 и на део парцеле у уделу од 477/1938, која површина је мања од површине
основе објекта број 1, што значи да се део објета налази на другом земљишту. Према процени
објекат је изграђен 1950 године. Увидом у фотографије објекта очигледно је да се ради о објекту
у врло лошем стању. 

Укупно за Нишавски округ 8.723.728,35

Пчињски округ

8.

PEKA AUTO
TRADE DOO
PREŠEVO (MB:
21551708)

Preševo,
Bujanovac

Nabavka najsavremenijeg
softvera i opreme radi
pokretanja obavljanja delatnosti
tehničkog pregleda putničkih u
teretnih vozila u servisima u
Preševu i Bujanovcu

6.000.000,00

У достављеном Захтеву за кредит као званична контакт е-мејл адреса наведена је идентична
адреса као и код привредног друштва „Ауто Центар Мега Траде„ д.о.о Прешево (мб.21122556),
које је у власништву Ивице Александровића, родитеља Предрага Александровића оснивача
друштва „Пека Ауто Траде“. Претрагом релевантног регистра уочили смо да је друштво Ауто
Центар Мега Траде је регистровано за исту делатност као и друштво подносиоца захтева –
Техничко испитивање и анализе (шифра 7120) и да је седиште привредног друштва на истој
адреси као и адреса подносиоца захтева – 15.Новембар 121 Прешево.  У Програму подстицања
развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у
2020.г.,наведено је да уколико се утврди да је захтев за доделу бесповратних средстава поднело
лице које је у првом степену сродства (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, сматраће се да је то наставак спровођења постојеће породичне делатности и захтев за
доделу бесповратних средстава неће бити одобрен.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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3.600.000,00
2.400.000,00

980.000,00
420.000,00

980.000,00
420.000,00

22.247.695,12
12.100.034,08

Укупно за Пчињски округ 6.000.000,00

Расински округ

9.
V-PACK PROFI
DOO KRUŠEVAC
(MB: 21554103)

Kruševac Ulaganje u nabavku opreme za
pakovanje zrnastih proizvoda 1.459.971,00 Није у складу са Програмом за развој предузетништва кроз финансијску помоћ за почетнике у

пословању за 2020.годину.

Укупно за Расински округ 1.459.971,00

Укупно 34.438.289,55

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 22.07.2020. год.
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