ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД
захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте који су одбијени на X седници
Управног одбора
03.05.2017. год.
од

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

Гроцка, Болеч
"Р & М Антикорозија"
друштво за грађевинске и
занатске радове и
трговину доо

Улагање у набавку опреме-мобилног
вијчаног компресора, са кочницом, модел
М 81 са anti-frost системом

6.018.052,00
4.814.442,00

Предлаже се одбијање кредитног захтева имајући у виду да се привредно
друштво бави пружањем услуга и извођењем грађевинских радова. Регистровано
је за делатност Остали непоменути специфични грађевински радови, и његов
асортиман чине:
- Комплетни радови антикорозивне заштите,
- Радови хемијског испирања, бајцовања, чишћења, одмашћивања и дегазације
резервоара, уређаја, машина и цевовода,
- Комплетни радови против пожарне заштите,
- Радови пескарења и метализације оловом, цинком и алуминијумом,
- Израда свих врста индустријских подова, против хабања, хемијски отпорних и
антистатичких,
- Извођење радова хидро и термо изолације кровних површина и изолације
цевовода, резервоара и свих осталих објеката који се укопавају у земљу,
- Полирање резервоара и свих других површина израђених од нерђајућег челика.
Програмом развоја предузетништва кроз развојне пројекте је предвиђено да се
средства не могу користити за извођење грађевинских радова као и услужне
делатности изузев рачунског програмирања.

2.

"Вага монт" ДД

Чукарица,
Београд

Улагање у набавку опреме: камиона са
краном Iveco stralis AD 260S33Y/P

12.753.000,00
10.000.000,00

Имајући у виду чињеницу да је Вага монт доо већ користио бесповратна средства
Министарства привреде за набавку опреме у износу од 1.637.030,86РСД , која су
одобрена 18.1.2016.године, није могуће одобрити овај кредитни захтев , јер није
испуњен услов за конкурисање за средства из Програма подстицања развоја
предузетништва кроз развојне пројекте, дефинисан у ставу 5.2 , тачка 11 , а који
се односи на услов да привредни субјекат није примио бесповратна средства из
јавних средстава за исте намене у претходној или текућој години, што евидентно
Вага монт не испуњава.
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Р.Бр.

Инвеститор

3.

Мирослав Чоловић пр.
СЗТР пекара "Мики"

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Вождовац,
Београд

Намена улагања

Улагање у набавку нове опреме
(расхладна витрина Фриго 500; топла
витрина Фриго 600, расхладни ормани
Фриго 800, расхладни столови Фриго 900с,
Пизза пећ дупла, дуваљка пећ 1000Р,
расхладња комора Фриго соба...)

Београд

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

5.215.825,00
3.600.000,00

Разлози за одбијање

- Предузетник није доставио захтев и пословни план који садрже јасну
предрачунску вредност улагања и конструкцију финансирања.
- За набавку опреме је достављена понуда добављача који се бави уређењем
ентеријера и представља посредника у набавци.
- Према подацима из Централног регистра обавезног социјалног осигурања,
предузетник осим себе нема пријављеног ни једног запосленог што обзиром на
делатност и обим пословања наводи на закључак да је ангажовао раднике без
пријаве на осигурање;
- Није документован степен завршености објекта у који се планира смештај
опреме која је предмет инвестирања.

23.986.877,00
18.414.442,00

Јужно-бачки округ
4.

"Алтом" д.о.о., Шид

УКУПНО за

Нови Сад,
Будисава

Улагање у набавку опреме: линија за
ослојавање; котао на термално уље 1,5
MV; ротациони компресор капацитета 10
бар,5м3/мин; расхладни уређај за
хлађење циркулационе воде 12степени
Ц,3м3/х

Јужно-бачки округ

130.486.000,00
17.083.000,00

Обједињени Захтев за развојни кредит и бесповратна средства поднет је за
набавку опреме. Међутим, утврђено је да је привредно друштво у 2016. години
већ користило бесповратна средства Развојне агенције Србије за набавку
опреме, те у том смислу нема право на коришћење средстава по Програму
подстицање развоја предузетништва кроз развојне пројкте.

130.486.000,00
17.083.000,00

Сремски-округ
5.

"Ковач монт" ДОО

УКУПНО за

Стара Пазова,
Стари Бановци

Сремски-округ

Улагање у набавку опреме: хидрауличне
маказе, хидраулична апкант преса, уређај
за електростатско наношење праха

12.500.000,00
10.000.000,00

Привредном друштву су у јануару 2016. године одобрена бесповратна средства
за куповину опреме по Програму подршке малим предузећима за набавку опреме
у 2015.г. Министарства привреде Републике Србије и Развојне Агенције Србије.
Имајући у виду наведено, привредно друштво 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 (2016. и 2017.г.).

12.500.000,00
10.000.000,00
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Колубарски округ
6.

Baumeister agregati доо,
Београд

Ваљево,
Пријездић

Улагање у набавку опреме-камиона
кипера Mercedes benz actros 3 4141 K 8x4
4500

12.896.000,00
8.928.000,00

-Пословна 2014.година је завршена са нето губитком, а како су коначни
финансијски извештаји за 2016.годину предати 11.4.2017.г.( после предаје захтева
за кредит) , али још увек нису званично обелодањени на сајту АПР-а, то значи да
2 последње године за које су предати и јавно објављени коначни финансијски
извештаји Друштво није пословало позитивно, па тиме није испуњен основни
предуслов за учешће у расподели кредитних средстава , што је разлог за
одбијање овог кредитног захтева .
У случају да клијент поново поднесе захтев за кредит после предаје и јавног
објављивања коначног финансијског извештаја за 2016.годину, чиме би био
елиминисан овај негативан фактор губитка из 2014.године, потребно би било
отклонити и следеће неприхватљиве елементе:
-јемство повезаног лица не може бити основни инструмент обезбеђења по
Програму са подстицање развоја предузетништва кроз развојне пројекте, а
- што се залоге на опреми тиче, она јесте средство обезбеђења по наведеном
Програму, али је за Фонд неприхватљиво да кредит буде обезбеђен само
залогом на опреми , јер вредност опреме ( за разлику од хипотеке нпр.) се са
протеком година смањује, што је нарочито битно за кредит чији је рок отплате
дуг ( што је случај са конкретном врстом кредита).

УКУПНО за

Колубарски округ

12.896.000,00
8.928.000,00

Шумадијски округ
7.

Мијат Куч пр.
СЗР"Млекар"

УКУПНО за

Крагујевац

Шумадијски округ

Улагање у набавку опреме-камион Iveco
72 C15

5.650.405,44
4.520.324,35

Предузетник је у 2016.г. користио бесповратна средства Министарства привреде
за набавку опреме и тиме не испуњава услове за коришћење средстава по
Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте. Наведени
програм између осталог предвиђа да подносилац захтева мора испунити услов да
није примио бесповратна средства из јавних средстава за исте намене у
претходној и текућој години.

5.650.405,44
4.520.324,35
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Јабланички округ
8.

9.

Агенција Гага
Ранђеловић Александар
предузетник Власотинце

Власотинце

Nevena&All Me Cosmetics Лесковац
д.о.о Лесковац

УКУПНО за

Јабланички округ

Куповина Лед Билборда ради обављања
услуга дигиталног рекламирања клијената.

Набавка нових хомогенизатора на
електричну енергију.

1.652.298,00
1.321.838,40

10.356.512,00
8.285.210,00

- Делатност предузетничке радње је 7311-Делатност рекламних агенција која није
у складу са Програмом подстицања развоја предузетништва кроз развојне
пројекте, по коме се средства , између осталог, не могу користити у сврху
обављања услужних делатности (укључујући и консултантске, маркетиншке,
рачуноводствене и услуге истраживања тржишта).
-Планирана је набавка *Лед Дисплаy П10* 3,84x2,88 (4x3) који би био инсталиран у
центру Власотинца и преко кога би подносилац захтева пружао услуге рекламе
својим клијентима.
- Стална имовина у 2015.години покрива свега 27,39% траженог кредита, што се
оцењује високо ризичним;
- Капитал на изузетно ниском нивоу и износу свега 20,70% траженог кредита;
- Веома висока задуженост (преко 97% у свим посматраним периодима);
- Понуђено средство обезбеђења није прихватљиво за дугорочни кредит са роком
отплате од 10 година.

12.008.810,00
9.607.048,40

УКУПНО

197.528.092,44
68.552.814,75
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