ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД
захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању
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.

2.

Стари Град
Немања Жижић пр.
извођачка уметност
"Дорћолски звук", Београд

"Зрно на дар" доо

УКУПНО за

Младеновац

Улагање у набавку опреме-Amate audio
уређаја

Улагање у набавку опреме: пекарска
електро етажна пећ; делилица за мека
теста; пекарска шок комора;
ферментациона комора; електрични ауто
клав 12kw; миксер за тесто кап.90л; 2
пекарска стола са дрвеном радном
плочом; колица за пекарство са 12
плехова; плехови од иноxа и корпе за хлеб
и пецива

Београд

1.500.000,00
1.050.000,00

5.987.540,00
4.191.278,00

Намена улагања је је куповина опреме ради даљег изнајмљивања, а такав вид
улагања није предвиђен Програмом подстицања развоја предузетништва кроз
финансијску подршку за почетнике у пословању.
Током обраде кредитног захтева, приликом сваког контакта са зајмотражиоцем,
Дуњом Радојичић, она је везу пребацивала на свог оца Живка Радојичића, уз
коментар да она „не зна“. Такође, даљом обрадом је утврђено да је Живко
Радојичић био власник четири привредна друштва и да су сва четири у
ликвидацији и стечају.
Обзиром да се ради о друштвима која су у власништву оца зајмотражиоца, самим
тим представљају повезана лица. Исто тако, сам зајмотражилац, Дуња Радојичић,
о самом пројекту не зна ништа, па се закључује да иза целе пословне идеје стоји
њен отац Живко, који се никако не може сматрати почетником у послу.

7.487.540,00
5.241.278,00

Мачвански округ
3.

S-tex 2016 доо

УКУПНО за

Шабац

Мачвански округ

Улагање у набавку опреме-принтера за
штампање и брендирање

1.808.826,00
1.266.178,20

Клијент је већ подносио захтев за старт уп кредит бр.16/884 од 21.12.2016 за који
је одбијен, пошто је у моменту подношења имао активну предузетничку радњу
СЗР Адлер МБ:56863702, отворену 01.08.2005. Наведена радња је затворена
11.01.2017.године. Клијент је доставио изјаву да нема повезаних лица.На истој
адреси Краља Александра 19 Шабац, постоји од 27.06.2016.год. регистрована
Кројачка радња Адлер Плус Ђорђе Станишић пр. Из свега горе поменутог
очигледно је да је у питању породични посао и да подносиоц захтева није
почетник у пословању, да је с намером затворио радњу ради добијања
бесповратних средстава. Клијент је доставио изјаву да нема повезаних лица.

1.808.826,00
1.266.178,20
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Колубарски округ
Предузетник Славица Андрић пр.Беллисимо Ас Ваљево регистрован 03.11.2016 је
већ имала Фризерски салон Беллисимо Ваљево МБ:61404953, на истој адреси
993.510,00 Војводе Мишића 34. Салон је регистрован 25.11.2009, а брисан из регистра
26.10.2016.
Народна банка Србије је, на основу члана 91. став 6. тачка 3. Закона о
привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон
и 5/2015), поднела АПР-у захтев за брисање из Регистра привредних субјеката
предузетника: СЛАВИЦА АНДРИЋ ПР, ФРИЗЕРСКИ САЛОН БЕЛЛИСИМО
ВАЉЕВО, МБ: 61404953, због блокаде пословног рачуна дуже од две године.
Решењем АПР-а је констатовано да је предузетник престао са обављањем
делатности по сили закона, те се доводи у питање будуће пословање
предузетника Славице Андрић, јер је претходна предузетничка радња угашена
због неизмиривања обавеза у периоду дужем од две године.

4.

Ваљево
Славица Андрић
Фризерски салон Bellisimo
AS

Улагање у набавку опреме-соларијума и
шампоњере

1.419.300,00

5.

Улагање у набавку опреме-хидраулична
Миленко Илић пр. радња Ваљево,
Ваљево-Рађево
Abkant преса ЕХП 150 31/25
за поправку металних
производа "Сланобарац",
Ваљево

3.474.080,00

УКУПНО за

Колубарски округ

2.100.000,00

Упоредним прегледом приложеног преписа листа непокретности 1137 КО Рађево
село, увидом у јавни податак-Централна евиденција хипотека и у телефонском
контакту са службеницима катастра непокретности Ваљево, констатовано је да су
подаци из листа непокретности за кат.парц. 654 неистинити. Наиме, на
кат.парцели 654 у приложеном препису уписана су два објекта, док увидом у ЦЕХ
И у контакту са службеницима катастра уочавамо да је на парцели
пољопривредно земљиште, па стога средство обезбеђења кредита није
прихватљиво.

4.893.380,00
3.093.510,00

Златиборски округ
6.

Tempo di calcare доо

Ариље

Улагање у набавку опреме-машине за
сечење сајлом са електро-пнеуматском
бушилицом

6.000.000,00
4.200.000,00

Делатност фирме је Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака,
гипса, креде
(шифра делатности: 0811). Добављач за набавку опреме је АРИ СТОНЕ ДОО
Ариље (кога заступа Биљана Милић и која се као овлашћено лице налази на ОП
образцу Залогодаваца СГЗР Ископ ), такођер регистрован за исту делатностЕксплоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде.Добављач
је регистрован и на истој адреси 7 јула бб Ариље, као и подносиоц захтева,
основан је 27.11.2014, нема запослених, нема пословних прихода. Констатован је
већи број повезаних лица добављача који су на различите начине повезани са
самим пројектом ( Закуподавац- Милфрути ДОО Ариље кога заступа Драгомир
Милић; Залогодавац- СГЗР Ископ пр. Иван Милић ).
Добављач опреме и подносиоц захтева су регистровани на истој адреси што није
у складу са програмом, а сам добављач није регистрован за продају опреме.
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Инвеститор

7.

Jabuka-export прерада
воћа и поврћа доо

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Ариље,
Богојевићи

Намена улагања

Улагање у набавку опреме-машине за
сортирање воћа

Златиборски округ

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

5.356.800,00
3.749.760,00

Разлози за одбијање

Како се планирана активност друштва односи на откуп воћа-јабука, након чега се
врши њихово сортирање и смештај у амбалажу како би се транспортовала и
продавала, изводи се закључак да је описана пословна активност друштва од
набавке сировина до коначне продаје потпуно у служби трговине, јер се инпути
откупљују и као такви без прераде само сортирају ради даље продаје/извоза.
Планирана делатност нема подршку програма и кредитни захтев се сматра
неприхватљивим.

11.356.800,00
7.949.760,00

Рашки округ
8.

Никола Милић пр
прозводња пећи и
горионица "Термосилит
НМ"

УКУПНО за

Краљево

Рашки округ

Улагање у набавку опреме: Струг 1500мм;
стубна бушилица-глодалица; пнеуматска
преса

Предузетничка радња се налази у ул.Свети Николај Жички бр 13/1 у Краљеву, на
истој адреси отац власника радње је имао ЗР Термосилит Иван Милић пр
959.000,00 МБ:55766312, отворену 28.11.2002, а брисану из регистра 26.11.2013.година.
Такођер на истој адреси се сада налази активна ТЗР за производњу електро
термичке опреме НовиТермосилит Зоран Јовановић пр, МБ:61927662, активне од
17.10.2008.године. Из горе наведеног се види да се не ради о СТАРТ УП кредиту
,већ о кредиту за већ постојећу, неликвидну (у блокади у континуитету 155 дана)
предузетничку радњу Нови Термосилит Зоран Јовановић пр.,те се предлаже
одбијање захтева.

1.370.000,00

1.370.000,00
959.000,00

УКУПНО

26.916.546,00
18.509.726,20
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