
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

28.02.2017. год.од 

захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању 
који су одбијени на  8  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

Јелена Андријашевић пр. 
израда кутија од картона 
Pin box

1.676.623,20

Вождовац, 
Београд

1. Улагање у набавку опреме за производњу 
кутија за бебе

Делатност инвеститора није у складу са Програмом развоја предузетништва кроз 
финансијску подршку за почетнике у пословању јер ће услужну производњу кутија 
вршити "Босис" доо из Ваљева а Захтев је поднет за куповину опреме која је 
искључиво у сврху продаје и дистрибуције кутија за бебе, што  саму инвестицију 
карактерише као делатност трговине што није дозвољено наведеним Програмом.

2.395.176,00

Republic of the third 
dimension доо 1.470.000,00

Земун2. Улагање у набавку опреме за 3Д штампу У моменту оснивања *Републиц од тхе тхирд дименсион доо* Светозар Колесар 
био је 100% оснивач и директор привредног друштва Одмори се доо, које је након 
промене законског заступника и оснивача  наставило да послује,  па се у том 
смислу не може посматрати као друга шанса за развој предузетништва кроз 
финансијску подршку за почетнике у пословању. Такође, оба привредна друштва 
су сродних делатности.

2.127.900,00

"Терминал кетеринг" доо
4.200.000,00

Врачар, Београд3. Улагање у набавку опреме за производњу 
готових хела и кетеринг услуге

-Како Терминал кетринг доо,  у складу са 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,  не би могао да започне делатност 
без доставног возила , а  уз захтев нису достављени  докази да  Друштво  такво  
возило  већ поседује, овај захтев  без овог доказа није могуће узети у разматрање,
- Уговору о закупу који је Терминал кетеринг  закључио са Залет доо, Београд  
валидан  је само уз сагласност власника тог простора( Ђуровић Жарко), а 
сагласност није прибављена ни после дописа у коме је она тражена, па је ово 
додатни разлог због кога овај захтев за кредит не може бити разматран.
Због недостатка битних докумената за доношење одлуке о овом захтеву, 
предлаже се његово одбијање.

6.000.000,00
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Креативни центар "Кутак" 
доо 1.050.000,00

Вождовац, 
Београд

4. Улагање у набавку опреме-сензорна 
машина и опрема за звучну собу са 
сензорима на додир и звук

Планирана је куповина звучне собе за децу ометену у развоју. Није наведено од 
чега се састоји звучна соба, а добављач је произвођач спортске опреме И 
основан је 18.11.2016.године. Понуђени делови звучне собе су недефинисани И 
не можемо знати нашта успостављамо инструмент обезбеђења-ручну залогу.
Делатност је планирана да се обавља у кући у закупу, а не знамо да ли се 
одређени делови звучне собе уграђују.  На истој адреси се налази привредно 
друштво Кутак плус доо, регистровано за исту делатност, чији је власник Бојана 
Станковић, која је била законски заступник у Креативном центру Кутак доо. Други 
оснивач "Кутка плус" доо је Сања Костић, која је била оснивач Земље Дембелије. 
Земља Дембелија дугује Фонду за развој 2.126.000,00 динара.

1.500.000,00

Драган Ђорђевић 
предузетник довршавање 
и сечење текстила Југо 
Крој Младеновац ( Варош 
)

1.372.000,00

Младеновац5. Набавка нове ЦНЦ машине за сечење 
тканине.

 Пословни простор где се планира обављање делатности П=20м2 у Младеновцу у 
улици Крагујевачка 7, у оквиру објекта од П=515м2 уписан као објекат пословних 
услуга - магацин резервних делова и опреме за камионе, грађевинске машине и 
тракторе. Димензија саме машине је 6000x2000мм, те је неизвесно на који начин 
би се унела сама машина и извршило њено постављање  како би се вршио сам 
процес рада. Доводи се у питање и манипулација сировинама у најављеној 
количини од 20 тона, одлагање помоћног материјала и алата, али и самих готових 
производа у простору од 20м2. Поред тога, с обзиром да се ради о великој хали 
где се смештају грађевинске машине и резервни делови , машинска уља и друге 
нечистоће, у таквим условима је манипулација сировинама и готовим 
производима ризична и склона оштећењима.

1.960.000,00

Agrocoop product доо
1.383.077,50

Звездара, 
Београд

6. Улагање у набавку опреме за производњу 
експрес производа без додатног кувања 
прерадом воћа, поврћа, пиринча и меса

Првобитни  власници овог друштва при оснивању децембра 2015.г.  су били  
Бранко Станић и Миодраг Боромиса, са по 50% капитала, а десет дана касније - 
17.12.2017.год., као 100% члан уписана је Наташа Боромиса, коју је заменио 
садашњи 100%  власник Слободан Николић - што је у АПР-у уписано  Решењем 
од 21.11.2016.год., око месец дана пре подношења захтева за предметни кредит.
Претходни власници,  заступници -менаџмент друштва су  власници -заступници у 
друштвима која су у дуготрајној блокади ( у блокади 1097 дана ДОО САГРО 
Београд мб 20574461, заступник Миодраг Боромиса, као И предузеће, које је И 
сад у блокади ДОО *ТРАЦОН СYСТЕМ * Београд  мб 20198605, ДОО СПИНЕЛ, 
чији је власник Бојан Боромиса 49% ) , или су отишла у стечај (заступник Бојан 
Боромиса ДОО *ЕУРО ЛИНК ЦОМПУТЕРС * ) И брисана из регистра ( ДОО *ЕУРО 
ЛИНК ГРОУП * заступник Миодраг Боромиса) . Реализација  предметног пројекта,  
чије је финасирање предвиђено из предметног захтева ( опрема и тос ) реално је  
започета од стране претходних власника и  менаџмента,  што потврђују  и уговор 
о  пласману са * Делхаизе Сербиа * Београд и *Ц маркет * АД Београд (закључен  
09.09.2016.г., потписан од  тадашњег директора , Бојана Боромиса) и  уговор о 
закупу простора, којИ су потписали.  
На основу свега наведеног стиче се утисак да су и власничка промена и промена 
задступника друштва  које је конкурисало за  старт уп кредит  по Програму за 
2016.г. само формалне природе како би се задовољили  услови из Конкурса и 
Програма  и да иза  пројекта  стоје првобитни власници овог друштва  -Миодраг 
Боромиса, Наташа Боромиса  и Бранко Станић , односно претходни  заступници -
менаџмент друштва Бојан Боромиса.

1.975.825,00
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Небојша Андријашевић 
пр. организација 
пошиљки и ванлинијски 
превоз путника "Дартис"

1.432.015,20

Палилула, 
Београд

7. Улагање у набавку доставног возила Предузетничка радња је регистрована у АПР са основном делатношћу 5229 - 
Остале пратеће делатности у саобраћају и бави се организацијом пошиљки и 
ванлинијским превозом путника, што није у складу са Програмом подстицања 
развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању.

2.045.736,00

Немања Матијевић пр. 
радња за уређење и 
одржавање околине Eko-
drive

1.469.992,31

Раковица, 
Београд

8. Улагање у набавку опреме за кошење 
траве и сечу дрвећа и половног теретног 
комби возила

Набавка опреме којом је планирано обављање основне делатности представља 
свега 2% укупне структуре улагања. Највећи део улагања односи се на куповину 
великог транспортног возила, што није у складу са Програмом подстицања 
развоја предузетништва.

2.099.989,01

Modern business group доо
756.196,00

Звездара, 
Београд

9. Улагање у набавку опреме за производњу 
и кетеринг сирове хране

Привредно друштво *Модерн Бусинесс гроуп* доо Београд, има регистровану 
претежну делатност: Консултантске активности у вези с пословањем и осталим 
управљањем (шифра делатности: 7022). У захтеву за кредит је наведено да је 
намена кредита набавка опреме за кетеринг. Предвиђено је да обезбеђење 
кредита буде ручна залога на будућој опреми, што је неприхватљиво, будући да је 
опрема јако уситњена, а друго средство обезбеђења није понуђено.
Такође, на основу Програма подстицања развоја предузетништва кроз 
финансијску подршку за почетнике у пословању, није предвиђено финансирање 
улагања у привредне субјекте  којима је претежна делатност – Консултантске 
услуге.

1.625.544,00

"Јанес козметика" доо
1.323.866,25

Раковица, 
Београд

10. Улагање у набавку опреме-вакум миксера Друштво је већ подносило обједињени Захтев Фонду који је одбијен због 
утврђеног преправљања профактуре везано за годину производње доставног 
возила. У актуелном Захтеву, достављен је предрачун за путничко возило марке 
*ЦИТРОЕН Ц4* године производње 2012. издат од стране добављача „*Царусо*“ 
доо Ветерник који је регистрован за Техничко испитивање и анализу а није 
достављена процена обзиром да није регистрован за трговину моторним 
возилима. Поред наведеног, у актуелном Захтеву недостаје и Потврда Пореске 
управе о измиреним Пореским обавезама која није старија од 30 дана.

1.891.237,50

УКУПНО   за Београд 23.621.407,51

16.133.770,46

Средње-банатски округ

Стојанка Војинов пр. 
Агенција за вођење књига 
"Књиговодство К9"

280.000,00

Зрењанин11. Улагање у набавку опреме-лаптоп 
рачунара и специјализованог софтвера за 
књиговодство

Није у складу са Програмом подстицања развоја предузетништва кроз 
финансијску подршку за почетнике у пословању да већи део улагања буде 
софтвер, који се сматра нематеријалним улагањем.

420.420,00

УКУПНО   за Средње-банатски округ 420.420,00

280.000,00
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Јужно-банатски округ

"Штелмоде" доо
3.088.680,00

Панчево12. Улагање у набавку опреме за производњу 
одеће

Није достављен нови лист непокретности без забележби, јер је у приложеном Г 
листу констатовано да постоји решење које није коначно на стану који је предмет 
процене.

4.412.400,00

УКУПНО   за Јужно-банатски округ 4.412.400,00

3.088.680,00

Јужно-бачки округ

Тијана Радојевић пр. 
остале забавне и 
рекреативне делатности 
Ems wiemspro, Сремска 
Каменица

1.470.000,00

Нови Сад13. Улагање у набавку опреме за опремање 
фитнес студија

Није достављена комплетна документација за куповину половне опреме, а која је 
предвиђена Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску 
подршку за почетнике у пословању и то: основ стицања опреме од стране 
предузетничке радње *Кендwа* Милош Маринковић ПР, процена вредности 
опреме и изјава о спремности продавца да је отуђи.

2.100.000,00

"Сламид ЛДС" доо
4.142.880,00

Бачка Паланка, 
Младеново

14. Улагање у набавку опреме за обраду 
дрвета

-рачун привредног друштва СЛАМИД ЛДС за обраду и промет дрветом, 
Младеново,  МБ 21208710  је од 25.01.2017.године у блокади , што представља 
довољан разлог да се овај захтев у овом тренутку не може узети у разматрање.
Друштво  може да обнови захтев за кредит  ако његов рачун буде деблокиран и 
то  само ако тренутна блокада не буде трајала дуже од 30 дана, јер би дужа 
блокада представљала сигнал да је привредно друштво већ на почетку 
пословања у већим потешкоћама , а свако кредитирање овог друштва би у том 
случају било искључено , због испољеног високог ризика у обављању  делатности.

5.918.400,00

A&P Saskapojate95 
system доо, Београд 4.200.000,00

Нови Сад15. Улагање у набавку основних средстава за 
производњу течних шампона и сапуна, 
крема за негу руку и лица и других 
производа сличне намене

Клијент је већ конкурисао за старт уп кредит захтев бр.16/00521 од 
01.09.2016.год., али је одбијен пошто је делатност односно хемијску производњу 
намеравао да започне у  стану у оквиру вишеспратне стамбене зграде у центру 
града Београда. Сада је локација саме производње у Новом Саду, хемијска 
производња би се обављала у пословном простору –локалу П=44м2, приземљу у 
оквиру вишеспратне приземне зграде, новије градње који је према достављеним 
фотографијама у фази адаптације, на основу којих се не стиче утисак да ће се у 
њему обављати производња већ услужна или сл.делатност која подразумева 
атрактивно уређен простор ( постављена је галерија са металном оградом, 
спуштени гипсани плафони са халогеном расветом, на поду се уочавају 
степенасти нивои што није практично за производњу и сл.).Такођер, може се 
направити аналогија са захтевом друштва *Цорбан дурабилитy ин-плус* доо 
Београд бр. захтева 16/00650, чији је пројекат потпуно исти, са профактуром Омни 
пројекта исте опреме, иста цена опреме, такођер и износ ТОС-а који је наведен је 
исте вредности од 540.000,00 дин,садржина пословног плана је идентична. 
Узимајући у обзир све аспекте пројекта доводи се у питање намена коришћења 
средстава кредита.

6.600.000,00
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"Олимп РД БП" доо
4.155.900,00

Бачка Паланка16. Улагање у набавку опреме за производњу 
хране за кетеринг услуге

Неприхватљив добављач - провером добављача утврђено је да је основан 
04.11.2016. године, али да још увек није пријавио почетак обављања делатности и 
сходно томе није постојао правни основ за издавање профактуре.

5.937.000,00

Вања Марић пр. Агенција 
за чишћење Lautitia 420.000,00

Беочин17. Улагање у набавку опреме за услуге 
чишћења

- Како су предмет набавке 2 апарата за чишћење КИРБИ СИСТЕМ Сентриа 2 који 
су произведени 2012.године, а чија цена према предрачуну износи 300.000,00РСД 
по комаду, а Сектор ризика је контролом предрачуна утврдио да се наведени 
уређај више не производи, и да се најновији модел КИРБИ АВАЛИР може купити 
по цени од 2.500ЕУР, произилази да је опрема у предрачуну прецењена.

600.000,00

УКУПНО   за Јужно-бачки округ 21.155.400,00

14.388.780,00

Сремски-округ

Борко Пекез пр.  
УР"Стражилово-Бранков 
чардак"

750.000,00

Сремски 
Карловци

18. Улагање у набавку опреме за кетеринг
-рачун Угоститељске радње АВАН , Нови Сад,  МБ 64209809 ( регистрована 
6.5.2016.г. под именом Угоститељска радња  Стражилово-Бранков чардак, 
Сремски Карловци-под овим именом је и конкурисала за кредит) је од 
25.01.2017.године у блокади , што представља довољан разлог да се овај захтев 
у овом тренутку не може узети у разматрање.
Предузетник може да обнови захтев за кредит само ако његов рачун буде 
деблокиран и ако тренутна блокада не буде трајала дуже од 30 дана, јер би дужа 
блокада представљала сигнал да је угоститељска радња већ на почетку 
пословања у већим потешкоћама , а свако кредитирање овог предузетника би у 
том случају било искључено , због испољеног високог ризика у обављању  
делатности.

1.357.041,60

Јовица Гавриловић пр. 
столарска радња 
"Пчелица-ЈБР"

840.000,00

Сремска 
Митровица, 
Салаш Ноћајски

19. Улагање у адаптацију пословног објекта 
(столарска радионица)

Фонду је достављен предмер  и предрачун радова као и понуда добављача „Нова 
градња - ДБ“ из Кузмина за адаптацију пословног простора. Међутим, Градска 
управа за урбанизам, просторно планирање  и изградњу објеката Сремска 
Митровица је 20.02.2017. године издала Решење којим се дозвољава извођење 
радова на инвестиционом одржавању породичне стамбене зграде спратности 
ПО+П+ПК што није у складу са Програмом подстицања развоја предузетништва 
кроз финансијску подршку за почетнике јер  није предвиђено финансирање 
инвестиционог одржавања стамбених зграда .

1.500.000,00

ПР "Прерада и 
конзервирање меса" 1.050.000,00

Пећинци, Деч20. Улагање у набавку опреме за прераду, 
хлађење и замрзавање меса

Први захтев предузетника за одобрење средстава подршке за почетнике у 
пословању, 16/324, је одбијен због неизмирених обавеза према Фонду оца 
клијента, Ђурић Жикице, у износу од 1.771.972,35рсд, по основу старт ап кредита 
из 2009.г. одобреног предузетничкој радњи ЗИГ Жикица Ђурић, Војвођанска 11А, 
мат.бр. 62076496, на адреси на којој и клијент обавља делатност.
Обавезе Ђурић Жикице су измирене тек након одбијања кредитног захтева 
клијента Ђурић Горана.
Текући рачуни предузетничке радње Горан Ђурић пр прерада и конзервисање 
меса Деч су након одбијања кредитног захтева били у блокади укупно 82 дана, од 
27.10.2016.г. до 17.01.2017.г.

2.079.417,60
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УКУПНО   за Сремски-округ 4.936.459,20

2.640.000,00

Мачвански округ

Марија Бјелан пр. 
производња тоалетног 
папира "Николас ИМ"

1.285.217,50

Шабац21. Улагање у набавку опреме за производњу 
тоалет папира

Добављач је регистрован за производњу предмета од папира, а не за производњу 
опреме, што није у складу са конкурсом. 
На истој адреси у Стефана Првовенчаног брисан је из регистра Никола Бјелан, 
отац предузетнице. Радња је била регистрована за исту делатност. Николас 
Бјелан избрисан је из АПР-а 26.08.2016.године.

1.836.025,00

УКУПНО   за Мачвански округ 1.836.025,00

1.285.217,50

Колубарски округ

Јован Марковић пр. 
ЗМР"Профивар-монт" 2.100.000,00

Уб, Совљак22. Улагање у набавку опреме за производњу 
челичних конструкција и подконструкција

Понуђена средства обезбеђења враћања кредита нису одговарајућа. 
Непокретности предвиђене за стављање хипотеке нису подобне из следећих 
разлога: -Увидом у достављену документацију, констатовано је да нису укњижени 
сви постојећи објекти на кат. парц. бр. 536 КО Совљак, већ само један од 
објеката - помоћна зграда. До остављеног рока није достављен нови препис Листа 
непокретности бр. 62 КО Совљак, у коме би били уписани наведени објекти.

3.000.000,00

Kozzy доо
1.716.855,00

Ваљево23. Улагање у адаптацију пословног простора-
мини млекара

Обједињени Захтев за старт уп кредит и бесповратна средства поднет је за 
адаптацију породичне стамбене зграде у мини млекару. Наведени објекат са 
комплетним газдинством је узет у петнаестогодишњи закуп од физичког лица чија 
сагласност је (према Уговору о закупу) је неопходна за извођење било које врсте 
грађевинских радова, што није достављено. Обзиром да је исти објекат дат и за 
хипотеку, према процени судског вештака, објекат је изграђености 35%. Не 
постоји сагласност надлежних органа да је исти подесан за мини млекару. Такође 
није достављено ни Решење о извођењу грађевинских радова.

2.452.650,00

УКУПНО   за Колубарски округ 5.452.650,00

3.816.855,00
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Подунавски округ

"Моја еко фирма" доо, 
Београд-Рипањ 4.142.880,00

Велика Плана, 
Марковац

24. Улагање у набавку опреме за производњу 
монтажних дрвених кућа од облица

Власник Моје Еко Фирме Дејан Ненадовић ( јмбг 2709967723718), је истовремено 
директор Елмарк КТВ Плус доо Деспотовац ( м.б. 21133779), основане 
08.09.2015.године. Подносиоц захтева је доставио изјаву да нема повезаних лица, 
што не одговара чињеничном стању,  имајући напред наведене податке.
Осим наведеног за тражени износ кредита , је достављена хипотека која је 
незадовољавајућег стања, ниског степена утрживости, која са слике делује 
напуштено и у којој нико не станује. Такође , правни проблем успостављања 
хипотеке представља и забележба да првостепена Одлука није коначна на једном 
од објеката који су предмет хипотеке. Вештак је у значајној мери преценио 
вредност објекта узимајући у обзир стање објекта и пореску основицу.

5.918.400,00

Валентина Ранчић пр. 
Кораџијска радња 
"Вумаст СД"

1.180.200,00

Смедерево25. Улагање у набавку опреме за производњу 
макарона

Достављена је профактура добављача, Гордане Савић ПР Радње за производњу 
пецива ПРОТЕСТА Шабац, основане 17.05.2016.године. Како је утврђено да је 
ПРОТЕСТА Шабац произвођач наведене опреме, док је регистрована основна 
делатност 1072 - Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача, као такав 
није прихватљив за испоручиоца - произвођача опреме.

1.686.000,00

"М & Н 2013" доо
1.498.000,00

Велика Плана, 
Крњево

26. Улагање у набавку опреме за технички 
преглед моторних возила

Привредно друштво *М&Н*2013 ДОО Крњево, други пут је поднело захтев за 
старт уп кредит, први поднет  захтев бр.16/00567  од 23.09.2016 .Захтев је тада 
одбијен јер је пословни простор у изградњи. Клијент је сада доставио само слике 
простора где се види да је простор и даље у фази изградње, нису изведени 
завршни радови ни унутар ни споља, а планира да купи линију  технички преглед  
возила, па је и даље нејасно где ће је сместити  и када ће се завршити сам 
објекат. Није у постављена ни електроинсталација за опрему. Захтев се може 
размотрити тек након завршетка објекта.

2.600.000,00

УКУПНО   за Подунавски округ 10.204.400,00

6.821.080,00

Шумадијски округ

Тања Пантелић пр. 
одржавање и прање 
возила "Тим-плус 034"

2.100.000,00

Крагујевац27. Улагање у набавку опреме за прање 
моторних возила

Добављач опреме Топлица Милетића пр. Мехур ММ ДУО Крагујевац која је 
предмет куповине, купљене од Саше Ђорђевића власника сервиса Сунђер БОБ, 
коме је Фонд одобрио старт уп кредит за ТОС за потребе обављања делатности 
прање тепиха и моторних возила, Ђорђевић је са Фондом закључио Уговор 
07.09.2015,а опрему за обављање делатности продао 25.12.2015.год.,Топлици 
Милетићу. Купопродајни уговор између ова два физичка лица не садржи основне 
елементе уговора који се односе на начин и рокове плаћања, испоруку, те се не 
може утврдити у чијем је власништву опрема. Једини документ који потврђује да 
је опрема у власништву Топлице Милетића пр. Мехур ММ ДУО Крагујевац је 
процена суд.вештака Микице Пауновића.

3.000.000,00

УКУПНО   за Шумадијски округ 3.000.000,00

2.100.000,00
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Поморавски округ

Exponto Baja Tim доо
4.032.000,00

Параћин28. Улагање у набавку опреме за израду 
дрвене амбалаже

Добављач "Кошер" д.о.о је регистровано за неспецијализовану трговину на 
велико - шифра делатности 4690. Обзиром да поред понуде добављача није 
достављена документација о начину стицања својине и начину плаћања опреме, 
као и да није достављена картица основних средстава не може се стећи увид о 
стварној набавној вредности опреме.
Као средство обезбеђења уредног враћања кредита понуђена је хипотека првог 
реда на породичниј стамбеној згради површине 200 м2 са припадајућим 
земљиштем у с. Горања Мутница, чија  укупна процењена тржишна вредност 
износи 4.2 милиона динара. Према подацима из Решења Пореске управе пореска 
основица је знатно мања, те је процењена вредност хипотеке двоструко већа од 
пореске.
Допунска документација и објашњења тражена емаилом  02.02.2017 године нису 
достављени.

5.760.000,00

УКУПНО   за Поморавски округ 5.760.000,00

4.032.000,00

Златиборски округ

"Интер-ХДТ" доо
4.200.000,00

Сјеница29. Улагање у набавку линије за производњу 
коцке шећера, ратлука, сокова у дојпак 
амбалажи

Претежна делатност прив. друштва Интер ХДТ је производња осталих 
прехрамбених производа, оснивач је Хазир Дацић, чије је место пребивалишта 
Цетановиће, нема улице бб.  На адреси пребивалишта регистрована је радња Тип 
Топ која је у власништву брата подносиоца захтева, а којој је у 2016. години 
одобрен кредит за трајна обртна средстава у износу од 6 мил. рсд, број уговора 
23865. Претежна делатност је, такође, производња осталих прехрамбених 
производа. 

Понуђено средство обезбеђења кредита је хипотека другог реда на објекту у 
Сјеници. Хипотека првог реда је успостављена по основу кредита за ТОС који 
користи радња Тип Топ, бр. уг. 23865. Понуђена непокретност није 
задовољавајућа јер је процена објекта нереално висока, а слике из процене нису 
у складу са датумом израде.

6.000.000,00

"Милићевић 2016" доо
3.990.000,00

Пожега, 
Горобиље

30. Улагање у набавку опреме-машина за 
обраду метала

Планирана је набавка опрема за коју, из приложене документације није могуће 
прецизно утврдити годину производње.

5.700.000,00

УКУПНО   за Златиборски округ 11.700.000,00

8.190.000,00
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Моравички округ

Андреа Василијевић пр. 
козметички студио 
Exclusiva 0702

2.100.000,00

Чачак31. Улагање у набавку опреме за козметички 
студио

Није достављена потврда надлежног суда да се против оснивача предузетничке 
радње Андрее Василијевић не води кривични или истражни поступак, а која 
представља обавезну документацију за одобрење кредита по Програму 
подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у 
пословању.

3.000.000,00

Гордана Аџић пр. остала 
прерада и конзервирање 
воћа и поврћа "Плодови 
ГБА-МТМ"

1.288.000,00

Ивањица32. Улагање у набавку опреме за прераду 
воћа

Оснивач радње критеријуме Програма за подстицање развоја предузетништва 
кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, јер је оснивач Гордана Аџић 
била већ оснивач Књиговодствене агенције „ГБА“ која је брисана из регистра АПР 
– а 18.02.2013. године а у тренутку предаје обједињеног Захтева је, према 
подацима АПР –а, била ликвидациони управник ( законски заступник) привредног 
друштва „Ђепето“ доо Ивањица, МБ 17286919 да би тек 02.02.2017. године 
престала да буде законски заступниковог друштва.

1.840.000,00

УКУПНО   за Моравички округ 4.840.000,00

3.388.000,00

Рашки округ

Привредно друштво Tams 
nameљtaj доо Нови Пазар 4.085.801,94

Нови Пазар33. Куповина опреме за производњу 
намештаја.

Стамбена зграда није у потпуности изграђена ( види се на сликама у процени), 
фасада није урађена, објекат није у функцији становања, да је оцена одржавања у 
процени -слаба-, да у објекту треба извести керамичке радове , грејање, ограде на 
терасама, степениште ( описано у процени а види се и на сликама). Поред ових 
чињеница објекат је неутржив за тражени износ кредита и вештак је у значајној 
мери преценио вредност објекта имајући у виду мањкавости.

5.836.859,92

УКУПНО   за Рашки округ 5.836.859,92

4.085.801,94

Нишавски округ

Сања Томић пр. 
играоница "Сања и Фића" 1.467.760,00

Ниш-Пантелеј, 
Ниш-Доња 
Врежина

34. Улагање у набавку опреме за изграоницу 
за децу

- Изразито сезонски карактер делатности;
- Понуђено средство обезбеђења је залога на будућој опреми, што је у складу са 
објављеним јавним позивом. Међутим, имајући у виду да су предмет куповине 
гумени дворци, бродићи и слична опрема за играоницу која није задовољавајућа 
за успостављање залоге на опреми, Сектор кредита и Сектор ризика су захтевали 
и достављање додатног јемства у два наврата (03.02. и 17.02.2017.године) али 
није било одговора. Са додатним јемством би се минимизирао ризик наплате ван 
сезоне.

2.096.800,00

Јованка Томић п.р Радња 
за производњу обуће Ниш 1.001.000,00

Ниш-Медиана, 
Ниш

35. Куповина опреме за производњу обуће. На достављеној Профактури назначено је да је опрема произведена 2016.године 
и да није коришћена. Међутим, судски вештак Др. Бобан М. Стојановић не наводи 
годину производње, већ само да је опрема генерално ремонтована 2016.године.

1.430.000,00

Страна 9 од 11



Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

УКУПНО   за Нишавски округ 3.526.800,00

2.468.760,00

Топлички округ

Љубиша Степановић пр 
Прерада воћа Р-С Воће 
Кашевар, Блаце

2.065.000,00

Блаце, Кашевар36. Куповина опреме за дубоко замрзавамње 
воћа.

Оснивач предузетничке радње "Р-С Воче" Кашевар, Љубиша Степановић 
сувласник је и ЗЗ "Органска Фарма" Блаце ( мб 20413891), регистроване у АПР-у 
29.04.2008.године.

2.950.000,00

УКУПНО   за Топлички округ 2.950.000,00

2.065.000,00

Јабланички округ

Картон Ле Пак д.о.о 
Лесковац, Лесковац 3.990.000,00

Лесковац, 
Кумарево

37. Куповина производне опреме. Нису достављени валидни и прихватљиви докази о постојању реалног 
производног објекта где би се сместила опрема која је понуђена као део 
обезбеђења поред јемства повезаног лица које није поменуто у Изјави о 
повезаним лицима те је изостављен битан податак.

5.700.000,00

УКУПНО   за Јабланички округ 5.700.000,00

3.990.000,00

Пчињски округ

Корлеоне д.о.о Врање
1.466.502,45

Врање38. Куповина производне опреме. - Подносилац захтева је регистрован за производњу намештаја и цео пословни 
план је базиран на производњи ПВЦ ногица и украсних лајсни за намештај, док је 
достављена профактура за набавку машине из Турске која служи за производњу 
ђонова за ципеле;
- Увидом у податке са сајта АПР утврђено је да је оснивач Небојша Живковић 
(јмбг 0601986742046) у исто време и ликвидациони управник у породичној фирми 
ЏИПЕ КОМЕРЦ д.о.о. Врање у ликвидацији (м.бр. 17368338, оснивачи родитељи 
Слађан и Јованка Живковић) што није пријављено у Изјави о повезаним лицима.

3.697.065,00

"Свис принт" доо
1.362.614,40

Врање39. Улагање у набавку опреме за ласерску 
штампу и гравирање

-оснивач друштва ( Ранко Удовчић) је доставио Уверење МУП Београд да није 
осуђиван и  и Другог основног суда у Београду да против њега није покренут 
кривични поступак , нити је покренута  истрага, али како је у Републици Српској  ( 
према подацима добијеним претрагом по имену и матичном броју оснивача) имао 
регистровану СТР Тања у Лакташима и као власник  ове радње починио кривично 
дело порезне утаје и био осуђен на затворску казну, то се не може одобрити 
кредитна подршка друштву чији оснивач има овакав досије.
На дописе које је Фонд упутио клијенту у коме је тражено разјашњење за ове 
налазе нисмо добили било какав одговор.

1.946.592,00
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УКУПНО   за Пчињски округ 5.643.657,00

2.829.116,85

У К У П Н О 120.996.478,63

81.603.061,75
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