
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

30.05.2017. год.од 

захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању 
који су одбијени на  11  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

Огњен Калаба пр. 
стоматолошка ординација 
Зубни лекар Др Калаба

1.049.511,75

Младеновац1.  Улагање у уређење стоматолошке 
ординације и набавку опреме (насадни 
инструменти и рачунар са монитором за 
анализу 3Д снимака)

Имајући у виду да је по програму за подстицање развоја предузетништва кроз 
финансијску подршку за почетнике у пословању, могуће финансирати само: 
доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију пословног или производног 
простора, а да је клијент поднео захтев за инвестиционо одржавање стамбеног 
простора. Захтев се одбија јер није у складу са предвиђеним условима конкурса.

1.499.302,50

Cerbo д.о.о Београд - 
Палилула 4.200.000,00

Палилула, 
Београд

2. Набавка опреме за производњу 
грађевиснке столарије.

Трособан стан који је у власништву оснивача друштва Горане Церовић , у улци 
Св. Саве 28а, у општини Врачар, је под хипотеком по кредиту Еуро банке из 2008 
године у валути ЦХФ, који је одобрен, друштву Фокус д.о.о из Београда, на адреси 
Коперникова бр.9, а власништво је њеног супруга Бошка Церовића у поступку је 
извршења од дана 19.12.2016 године. Такође, супруг  власнице друштва, Бошко 
Церовић је власник два активна привредна друштва Фокус д.о.о Београд, 
мб.07464053 и Фокус Медицал егуипмент д.о.о Палилула, мб.17592157 која су у 
континуираним блокадама од 295 и 1097 дана. На основу наведеног не може се 
искључити чињеница да је породична имовина пред извршењем од стране 
извршитеља, поред континуираних губитака и блокада предузећа њеног супруга.
Квалитет понуђеног средства обезбеђења се не може прихватити као 
одговарајући, уз чињеницу да је процена двоструко већа од вредности пореске 
основице ( уз предходну напомену о могућности извршења ).

6.000.000,00

УКУПНО   за Београд 7.499.302,50

5.249.511,75

Северно-бачки округ

Зденка Војнић Хајдук пр. 
производња остале 
одећеThree line one

518.994,00

Суботица3. Улагање у набавку опреме:термо тунел, 
карусел, блиц сушара, сто за отварање 
сита, када за прање сита

Предузетница је била власник брисане радње „Орка“МБ:54235810 активне од 
1998-08/2008.г  регистр.за делатност трговине одећом, на адреси Сомборски пут 
79 локал 007. Након тога, била је сувласник радње „Ортачка радња Бато и Сека 
Јулијана Ханак и Зденка Војнић Хајдук МБ:62043806 на истој адреси активне од 
09/2008-04/2009.г. регистрована за 1072- производњу двопека, кекса и трајног 
пецива.
Чињеница да је предузетница до сада имала две регистроване радње, од којих се 
једна већ бавила делатношћу за коју сада активна радња подноси захтев за 
кредит.

741.420,00
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УКУПНО   за Северно-бачки округ 741.420,00

518.994,00

Јужно-банатски округ

Тома Петровић пр. 
Производња и прерада 
меса "Месара Петровић"

1.470.000,00

Панчево, Глогоњ4. Улагање у набавку опреме за прераду 
меса-расхладња витрина и комора за 
месо, млин за месо-саламорезница, 
опрема за магацин и обраду меса

У приложеним профактурама, укупне предрачунске вредности 1.732.069,20 рсд, 
наведен је списак опреме потребне за опремање месаре, као продајног објекта. 
Иако је радња регистрована за производњу месних прерађевина, једина ставка у 
профактурама која се директно односи на производњу је – пунилица за кобасице 
хоризонтална, предрачунске вредности 81.000,00 рсд, што представља тек 3,86% 
укупних трошкова улагања (3,86% од 2.100.000,00). По Програму подстицања 
развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 
2017. години, није предвиђено финансирање трговинске делатности.

2.100.000,00

УКУПНО   за Јужно-банатски округ 2.100.000,00

1.470.000,00

Сремски-округ

Александар Бојић пр. 
Прање и хемијско 
чишћење текстилних и 
крзнених производаAqua 
Bella

890.568,00

Рума5. Улагање у набавку опреме- машине за 
индустријско прање и сушење веша

Зајмотражиоцу је ово 6. (шести) пут да подноси захтев за старт уп кредит, јер му 
је сваки пут враћана документација као некомплетна. Приликом подношења првог 
захтева, клијент је навео да је опрема, која је предмет куповине средствима из 
овог Програма,  из осамдесетих година прошлог века, приликом чега је приложио 
и слике опреме. Сада, приликом последњег подношења захтева, приложене слике 
су исте као и оне приложене приликом првог подношења захтева. Иста је и 
профактура, која је скенирана, иако је експлицитно назначено да мора бити 
оригинална, а на самој профактури је видљиво дописано да је опрема из 2013. 
године. Такође, сва приложена документа су скенирана (оба примерка), а на 
већини, међу којима су и они документи који не смеју бити старији од 30 дана, су 
видљиво преправљани датуми.

1.272.240,00

УКУПНО   за Сремски-округ 1.272.240,00

890.568,00

Колубарски округ

Gold cop доо
4.200.000,00

Мионица, 
Брежђе

6. Улагање у набавку опреме-дробилице за 
камен

Проверама је утврђено да супруг подносиоца захтева Александар Дивнић, који је 
уједно и заложни дужник у захтеву, је корисник кредита Фонда - 09.05.2017.год. ( 
пуштен кредит у течај од 7.000.000,00 дин за набавку багера -гусеничара ). 
Достављена Изјава о повезаним лицима није исправна. Намена кредита за старт-
уп је куповина дробилице за камен у износу 6.873.334,00 дин, што додатно 
повећава изложеност Фонда ка члановима истог домаћинства. 
Поред тога, клијент није поткрепио документацијом како су регулисани односи 
између власника каменолома и власника дробилице и који је основ коришћења 
каменолома.

6.873.334,00
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Зоран Ненадовић пр. 
остала прерада и 
конзервирање воћа и 
поврћа Sonikom

1.836.583,00

Ваљево7. Улагање у набавку опреме-принтера за 
штампање и брендирање.

Дана 22.4.2017.године упућен је допис ради допуне документације, која недостаје 
у предмету и исти је адресиран на име Зорана Ненадовића из Ваљева-ул. Тиће 
Миловановић бр. 13. У допису је тражено да се достави: оригинал копије плана 
парцеле бр. 4390 КО Ваљево, на којој се налази предметни објекат који се нуди 
под хипотеку, копија употребне дозволе за објекат и копија личне карте власника 
непокретности Аврамовић Драгана. Рок за допуну документације је био 
2.5.2017.године. Пошиљка је враћена, јер није могла бити уручена - прималац је 
није тражио. Поред тога власник радње Зоран Ненадовић  је већ подносио захтев 
за радњу Оффице СЗТР за микро кредит бр.2266/2007; затим 19.05.2008 за старт 
уп бр.08/2523 за који је одбијен и 13.03.2009 кред.за предузетнике  који му је 
одобрен бр.уговора 18722 и који је враћен.

3.123.690,00

УКУПНО   за Колубарски округ 9.997.024,00

6.036.583,00

Подунавски округ

Горан Јованић пр. 
Кројачка радионица 
"Мали змај СД"

1.423.655,80

Смедерево8. Улагање у набавку опреме-машине за 
шивење, равноштепајуће, overlock, 
iberdek, рупичарка, дугметара

У списку садржаја потребне документације по Програма подстицања развоја 
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. 
години, недвосмислено је написано да је у оригиналу потребно доставити потврду 
МУП-а да оснивачи и директори привредног субјекта, нису правоснажно 
осуђивани (издата након објављивања јавног позива). Из потврде која је 
достављена, види се да је зајмотражилац био правоснажно осуђен на затворску 
казну у трајању од 1 године и 8 месеци (датум правоснажности: 10.04.1997).

2.033.794,00

"МАРКОВИЋ ПЕЛЕТ" 
ДОО 1.050.000,00

Смедерево9. Улагање у набавку опреме-машине за 
производњу пелета Z 2/15-180 са сушаром

Обрадом кредитног захтева утврђено је да је оснивач привредног друштва, 
Марковић Иван, већ био оснивач две предузетничке радње које су обрисане из 
регистра, као и једног привредног друштва, такође брисаног из регистра. Оснивач, 
Марковић Иван и у овом тренутку поред привредног друштва са којим аплицира за 
доделу средстава, има регистровану предузетничку радњу „Минионс“, МБ: 
64217305, која је основана у мају 2016. год. 
Наведене чињенице нису у складу са условима Програма подстицања развоја 
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању.

2.082.360,00

УКУПНО   за Подунавски округ 4.116.154,00

2.473.655,80

Браничевски округ

"Гардем" доо
4.111.548,00

Петровац, 
Велико Лаоле

10. Улагање у набавку опреме-
полуаутоматска мини кланица и пратећа 
опрема

Понуђена средства обезбеђења враћања кредита нису одговарајућа.
Понуђени пословни простори и стан, се налазе у згради која нема употребну 
дозволу.

5.873.640,00

УКУПНО   за Браничевски округ 5.873.640,00

4.111.548,00
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Шумадијски округ

"Шљивко" healthy food 
доо, Аранђеловац 4.200.000,00

Топола, Доња 
Шаторња

11. Улагање у набавку опреме за сушење 
воћа, поврћа и лековитог биља: сушара, 
машина за прање воћа и поврћа, вибро 
калибратор, блансер-рехидратор

Обрадом кредитног захтева, утврђено је да је добављач „Лумат гроуп“ доо 
Београд, МБ: 21122637, регистрован 2015. године за изградњу стамбених и 
нестамбених зграда (шифра – 4120), и као такав је неприхватљив. Производни 
процес и инвестиција се не могу завршити искључивањем неких од машина 
посебних намена, те је због тога ризик пројекта оцењен као висок. 
Такође, обезбеђење по предметном кредиту је такође оцењено као 
неприхватљиво, јер се предрачун издат од стране „Лумат гроуп“ доо Београд не 
може прихватити. Понуђене непокретности укључују и пољопривредно земљиште 
5. класе, које се не може окарактерисати као квалитетно обезбеђење.

6.000.000,00

УКУПНО   за Шумадијски округ 6.000.000,00

4.200.000,00

Рашки округ

S&D Продукт д.о.о 
Врњачка Бања 4.200.000,00

Врњачка Бања12. Набавка опреме за производњу пекарских 
производа.

Основна делатност подносиоца захтева је 4690 - неспецијализована трговина на 
велико,  регистрован је Огранак Пекара Корзо Врњачка Бања ( на истој локацији, 
Липова 99), под шифром делатности 5610 - делатност ресторана и покретних 
угоститељских објеката, осим  предхоно наведеног и овлашћено стручно лице 
констатује да се објекат не може користити у друге сврхе осим становања.

6.000.000,00

УКУПНО   за Рашки округ 6.000.000,00

4.200.000,00

Расински округ

Sevens JIMS доо
4.122.989,50

Крушевац, 
Мачковац

13. Улагање у набавку опреме за обраду 
дрвета: комбинована столарска машина 
KPSN 400A, четворострана блањалица 
типа CPF 23/5, хоризонтална стубна 
бушилица VDA 316, мобилни усисивач 
пиљевине типа ABS 4560

Производни простор и земљиште где би се одвијала производња површине 501м2 
је закупљен од Сојкић Ненада из Мачковца. Понуђено средство обезбеђења је 
хипотека на објектима у селу Мачковац процењене на 7.733.791,65 дин, такође у 
власништву Сојкић Ненада. Сојкић Ненад је власник  активног привредног 
друштва Сојкићи ДОО место Мачковац на општини Крушевац МБ:20253100, 
основаног 26.01.2007.год.,коме је претежна делатност предузећа производња 
осталог намештаја,а које је у континуираној блокади од 10.05.2014.год.у износу од 
9.452.352,97 дин. Евидентно је да оснивач друштва Ана Станкић подноси захтев 
за потребе неликвидног привредног друштва Сојкићи ДОО које је у власништву 
закуподавца и залогодавца Сојкић Ненада.

5.889.985,00

УКУПНО   за Расински округ 5.889.985,00

4.122.989,50
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Нишавски округ

Друштво са ограниченом 
одговорношћу Зибзар 
Кетеринг д.о.о Ниш

4.095.000,00

Ниш-Медиана, 
Ниш

14. Адаптација и реконструкција објекта 
намењен за услуге кетеринга.

Оснивач привредног друштва "Зибзар Кетеринг" д.о.о, Матеја Цветковић, био је 
оснивач другог правног лица " Зибзар Гроуп" које је и даље активног статуса у 
АПР-у, након објављивања јавног позива 20.02.2017 године, што није у складу са 
Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за 
почетнике у пословању.

6.836.094,00

УКУПНО   за Нишавски округ 6.836.094,00

4.095.000,00

У К У П Н О 56.325.859,50

37.368.850,05
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