ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД
захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању
који су одбијени на IX седници Управног одбора
29.03.2017. год.
од

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

Dash ketering доо

Вождовац,
Београд

Улагање у набавку опреме за производњу
готових јела

6.000.000,00
4.200.000,00

- Фонду су достављене профактуре за опремање објекта као што су метална
конструкција за кров, столице, клупе, пулт и остало што указује на то да ће,
обзиром да је достављеним Уговором о закупу дефинисан закуп на делу кухиње и
башти, инвеститор извршити застакљивање баште и опремити простор за
угоститељску делатност ресторана што није у складу са критеријумима Програма
за почетнике.
- Према достављеној картици основних средстава друштво не поседује доставно
возило које је неопходно за започињање делатности кетеринга према одредбама
Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину
пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и
минималним техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката
у коме су дефинисани и посебни услови које мора да испуни кетеринг објекат.

2.

3.

Зоран Јовановић пр.
изнајмљивање возила
Zokomb rent a car

Звездара,
Београд

Улагање у набавку опреме-2 ком.
путничких возила

Glass vision доо

Стари Град,
Београд

Улагање у набавку опреме-филтерско
рециклажна јединица Centro 4/6 Eso 900

УКУПНО за

Београд

1.707.424,00
1.195.196,80

6.994.929,00
4.200.000,00

„Зоран Јовановић ПР изнајмљивање возила Зокомб рент а цар“, Београд, поднео
је захтев за старт уп кредит Фонду за развој Републике Србије дана 20.03.2017.
године. Из приложеног Пословног плана се види да је циљ кредита набавка
путничког транспортног возила у циљу издавања за превоза путника.
На основу Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску
подршку за почетнике у пословању у 2017. години, средства по овом програму не
могу користити привредни субјекти који обављају транспорт и саобраћај, осим
доставних возила која служе за превоз сопствених производа и других
транспортних средстава укључених у процес производње.
Раденко Радић оснивач подносиоца захтева *„Гласс висион“* је заложни дужник
код корисника кредита „Бин оил“ МБ:20028947 – уговор број 21791. Дуг према
Фонду по том кредиту је доспео у целости 10.153.222,50 дин и донето је решење о
забележби хипотекарне продаје стана који је у власништву Радић Раденка.
Директор Бин оил-а је Величковић Небојша, који се налази и на ОП образцу као
овлашћено лице фирме *Цапуано* д.о.о., односно понуђеног јемца за предметни
захтев *„Гласс висион“*.

14.702.353,00
9.595.196,80
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Поморавски округ
4.

Параћин
Небојша Радојковић пр.
радња за производњу
дрвених предмета "Дрвотим Радојковић", с.
Буљане

УКУПНО за

Улагање у набавку опреме за обраду
дрвета

Поморавски округ

600.000,00 - Није достављено адекватно Уверење Пореске управе да су измирене све
пореске обавезе, већ Уверење да су измирене обавезе по основу доприноса за
420.000,00 обавезно социјално осигурање, што није прихватљиво. Тражено је достављање
адекватне потврде, која до завршетка обраде није достављена;

600.000,00
420.000,00

Моравички округ
5.

Лидија Адзић
пр."Металгалант И&Д"

УКУПНО за

Горњи
Милановац

Моравички округ

Улагање у набавку опреме за производњу
металних клипса C5-CES5

1.639.088,00
1.147.362,00

Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању дефинисано је да за исти могу конкурисати привредни
субјекти чији оснивач није осуђиван и да се против њега не води истражни или
кривични поступак. С озиром на то да је достављено Уверење Основног суда у
Горњем Милановцу у коме се наводи да је против оснивача радње Лидије Аџић
покренут кривични поступак, па се не може позитивно оценити Захтев јер се тиме
не задовољавају услови прописани Јавним позивом.

1.639.088,00
1.147.362,00

УКУПНО

16.941.441,00
11.162.558,80

Страна 2 од 2

