
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

30.05.2017. год.од 

захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте који су одбијени на  11  седници 
Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Подунавски округ

Далибор Станимировић 
пр. СЗОР"Скитуљко" 800.000,00

Смедерево1. Улагање у набавку опреме: обућарска 
машина "М.А.Ц.А"; обућарска преса 
"Мебуса" и калуп за ширење обуће

Према евиденцији централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју 
радника  *ЦРОСО*, предузетник на дан 31.12.2015. године, нема запослене 
раднике, а као оснивач предузетничке радње није обвезник доприноса по основу 
обављања самосталне делатности, односно, није уплаћивао обавезно социјално 
осигурање.

1.000.000,00

УКУПНО   за Подунавски округ 1.000.000,00

800.000,00

Браничевски округ

ARS Tonus доо
2.478.554,00

Пожаревац2. Улагање у куповину лиценце за 
производњу топлотних изолатора за бебе

Подносилац захтева за кредит , према достављеном Уговору о изнајмљивању 
магацинског и пословног простора од 19.4.2014.године , обавља делатност у 
простору у власништву Љубише Стокића , на адреси Босанска 30 у Пожаревцу. 
Породична стамбена зграда која се налази баш на тој адреси ( Босанска 30) и у 
власништву је исте особе-Љубише Стокића , служи као обезбеђење за  два 
кредита одобрена од стране Фонда  и то: Уговор број 20109  и број 22536 који су 
закључени са Интерпо доо . Оба уговора су раскинута због неуредног измиривања 
обавеза .Први од ова два уговора је доспео у целости 30.6.2016.године, а по 
другом уговору је на наплату  у моменту раскида уговора доспело 14 ануитета-
укупан неизмирени дуг по оба кредита је око 7,5 милиона динара.Тренутно се 
поменута  кућа на адреси Босанска 30, Пожаревац продаје у извршном поступку 
који је покренула банка.
Истовремено, власник стана који се нуди за обезбеђење траженог кредита- Давид 
Стокић је син Љубише Стокића и оснивач Блистерпака доо Београд, који је 
корисник старт уп кредита код Фонда по Уговору број 21111, који је у целости 
доспео, а неизмирен дуг по овом кредиту износи око 685 хиљада 
динара.Обезбеђење по овом кредиту је јемство Интерпо доо. 
Вишеструка повезаност подносиоца захтева за кредит са клијентима са којима је 
Фонд имао и има проблеме у наплати одобрених кредита је довољан разлог да се 
овај захтев одбије.

3.068.554,00
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Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
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Разлози за одбијање
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УКУПНО   за Браничевски округ 3.068.554,00

2.478.554,00

Златиборски округ

Алмин Хурић пр Радња за 
производњу одеће, 
кројење, трговину и 
угоститељство Gold dћins 
plus

2.799.263,00

Пријепоље3. Улагање у набавку индустријских машина 
(вез машине CTH-906; аутоматске 
степенице Brother C7100; Оверлоцк  са 
четири конца Juki Mo 6814) у циљу 
проширења производних капацитета и 
модернизације програма производње 
производа од текстила

Није достављена комплетна документација нити прихватљиво средство 
обезбеђења уредне отплате кредита.
Недостаје потврда прекршајног суда да привредном субјекту у последње две 
године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности.
За обезбеђење је понуђена залога на опреми за коју није достављена 
одговарајућа документација, и хипотека другог реда на непокретностима на које је 
уписана хипотека првог реда у корист пословне банке.

3.499.078,00

УКУПНО   за Златиборски округ 3.499.078,00

2.799.263,00

Моравички округ

Шалипуровић Негослав 
пр. СЗТКР "Перо" 7.000.000,00

Чачак4. Улагање у куповину производног простора Намена улагања није у складу са Програмом подстицања развоја предузетништва 
кроз развојне пројекте јер према достављеном овереном предуговору о куповини 
непокретности предмет купопродаје су породична стамбена зграда, пословна 
зграда и земљиште за које је јединствена уговорена цена 7.000.000,00 РСД. 
Такође, радња запошљава само једног радника што није одговарајуће за тражени 
износ кредита.

8.750.000,00

УКУПНО   за Моравички округ 8.750.000,00

7.000.000,00

Пиротски округ

Привредно друштво 
Магет ММ Цомпанy д.о.о 
Бела Паланка

5.461.662,30

Бела Паланка5. Куповина производне опреме Аццурл 
Гениус Гуиллотине Маказе МС8-6X3200 И  
Смарт 4ос ЦНЦ Преса МБ8-80Тx3200.

Подносиоцу захтева су одобрена бесповратна средства за куповину опреме, 
одлуком број 110-00-43-378 од дана 10.08.2016.године. Тиме подносилац захтева 
не испуњава услове за коришћење средстава по Програму подстицања развоја 
предузетништва кроз развојне пројекте који предвиђа да подносилац захтева за 
доделу бесповратних средстава/кредита није примио бесповратна средства из 
јавних средстава за исте намене у претходној и текућој години.

6.827.077,87

УКУПНО   за Пиротски округ 6.827.077,87

5.461.662,30

У К У П Н О 23.144.709,87

18.539.479,30
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