
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

23.01.2017. год.од 
захтева за start up који су одбијени на  VI  седници Управног одбора
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Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

Драгана Букумирић пр. 
занатско браварска радња 2.100.000,00

Раковица, 
Ресник

1. Улагање у набавку опреме за производњу 
противпожарне клапне

Установљено је да је предузетница била власник предузетничке радње за 
производњу грађевинске столарије „Провел“, МБ: 61257535, активне од 03.-
06.2010. године. Такође, утврђено је да је на адреси предузетнице регистрована 
радња“Простил“ Иван Букумирић, МБ: 60295280, регистрована за машинску 
обраду метала, баш као и радња Драгане Букумирић. Радња је основана 08/2016. 
Године, за браварске делатности и израду алуминијумске и дрвене столарије. 
Радња је у континуираној блокади од 21.04.2015. године, тј 630 дана у износу од 
1.874.868,51 рсд, а претходно је 16.09.2014. године евидентиран прекид 
делатности.

3.000.000,00

Вања Павловић пр. 
Књиговодствене услуге 2.055.313,75

Гроцка2. Улагање у набавку опреме за 
рачуноводствено-књиговодствене послове

Добављач,  "Драган Мамић И ортак ОД", који је издао профактуру за продају 
рачунара, монитора, сервера и штампача, а регистрован је за плетење женских 
чарата И трговину на мало текстилом. Друга 2 добављача "Балша Брацановић"  И 
" *ТЕХНО-СХОП* Жељко Брацановић" су повезана лица која су регистрована за 
рачуноводствене, књиговодствене И ревизорске послови, а продају 
рачуноводствени програм И финансијски програм, који већ користе И превазиђен 
је, јер је из 2000.године И није у складу са конкурсом да опрема буде стара до 5 
година. 
Добављач " Еуролине плус" пр.основан је 24.03.2016.гдоине и издао је 
профактуру са преценејним артиклима канцеларијског намештаја. Све је у 
профактурама наведено да се купује по 3 комада, а планирано ангажовање једног 
радника, па се поставља питање ко ће да ради на осталој купљеној опреми. 
Профактура Еуролине плуса И *ТЕХНО-СХОП* Жељко Брацановић" имају исти 
лого.

2.936.162,50

Infinity media promotions 
group доо 2.100.000,00

Чукарица, 
Београд

3. Улагање у набавку опреме-штампач и 
компјутерска опрема

Неприхватљив добављач - добављач „МСТ - Уницом “ доо Нови Сад није 
прихватљив јер није регистрован за трговину (регистрована делатност је 2599 – 
Производња осталих металних производа). Такође, у профактури није наведен 
датум производње и да је издата ради одобравања кредита код Фонда за развој. 
Додатак који је достављен уз профактуру где се наводи да је година производње 
2016. године, није оригинал. 
Неприхватљиво обезбеђење - предвиђени инструмент обезбеђења је јемство 
правног лица који нема запослених и чији бонитет није прихватљив јер се на 
основу достављених финансијских извештаја уочава   изузетно висока укупна 
задуженост јемца (95%), незадовољавајућа ликвидност (95%) и негативан нето 
обртни фонд.

3.255.936,00
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"Коноба акустик кетеринг" 
доо 4.200.000,00

Стари Град, 
Београд

4. Улагање у набавку опреме за вентилацију 
и кетеринг

Друштво је правни следбеник предузетничке радње Никола Филиповић пр 
Угоститељска радња Коноба Акустик НС НовиИ Сад, МБ:63719960, брисане из 
регистра 06.12.2016, а поред тога локација  друштва је на истој адреси Цара 
Душана 13 где већ постоји УР Коноба Акустик Јакша Шћекић пр., МБ:63032727.

6.000.000,00

"Архиград"доо, Београд-
Јајинци 1.499.736,00

Вождовац, 
Београд

5. Улагање у набавку опреме за производњу 
оплате за бетонирање

Делатност фирме је - Изградња стамбених и нестамбених зграда (шифра 
делатности: 4120). У захтеву за кредит је наведено да је намена кредита набавка 
машина за производњу оплата за бетонирање за сопствене потребе, као и за 
продају.
На основу Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску 
подршку за почетнике у пословању, није предвиђено финансирање улагања у 
грађевинарство.

2.142.480,00

Милутин Трнинић пр. 
производња кожне одеће 
The stamp

1.498.014,00

Вождовац, 
Београд

6. Улагање у набавку опреме за покретање 
производње кожне одеће

Приликом подношења захтева за кредит, Фонду је достављена профактура 
привредног друштва Сyстем суппорт плус доо Београд. Провером добављача на 
сајту НБС је констатовано да друштво има забрану преноса од 05.12.2016. године 
и да не може да располаже средствима на рачунима код банака, те да је као 
такав неприхватљив. Клијенту је то предочено мејлом од 26.12.2016. године, и 
речено је да, или промени добављача, или да понуђени добављач отклони 
забрану. Дана 16.01.2017. године, клијент је доставио профактуру од новог 
добављача (Смилеx комерц доо, Трновче) који је регистрован за инжењерске 
делатности и техничко саветовање (шифра: 7112), а уз то није доставио процену 
тржишне вредности опреме од стране овлашћеног судског вештака са списка 
фонда, што је дужан, јер добављач није регистрован за промет траженим 
машинама, нити му је то основно средство.

2.140.020,00

"Лигна дрво" доо
4.200.000,00

Сурчин, Београд7. Улагање у набавку опреме за производњу 
паркета

Обрадом кредитног захтева констатовано је да је оснивач привредног друштва 
Лигна дрво доо Београд, Мирослав Пејчић, уједно и власник привредног друштва 
Лигна паркет доо-у стечају, МБ: 17230344, и сувласник привредног друштва 
*Темал цонсулт* доо Београд, МБ: 20877707, са 30% удела у власништву, што све 
заједно није у складу са конкурсом.

6.000.000,00

Сања Маћић пр. Салон 
лепоте "Индустрија" 480.575,42

Нови Београд8. Улагање у набавку опреме за фризерско-
козметички салон

Дана 04.01.2017. године послат је допис за допуну документације на име Сања 
Маћић и то на остављену контакт адресу у ул. Гандијевој 71/47 на Новом 
Београду.Тражено је да се достави: оригинал преписа листа непокретности бр 
1140 КО Паруновац, не старији од 30 дана, јер је приложена копија преписа листа 
непокретности од 10.11.2016. године, као и оригинал копије плана парцеле бр. 
2018 КО Паруновац. Такође, приложено вештачење не садржи фотографије у 
боји, па је потребно доставити оригинал вештачење са фотографијама у боји. 
Дана 06.01.2017. године покушано је уручење дописа клијенту, али је исти враћен 
са констатацијом да се клијент одселио.

686.536,31
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"Војкан & Жаклина" доо
1.470.000,00

Нови Београд9. Улагање у набавку опреме за делатност 
ауто школе

- од клијента је тражена допуна документације ( прослеђен мејл 5.1.2017.г. и 
писмо на адресу Друштва 10.1.2017.године) којом би било  потврђујено да су 
створени услови за  обављање планиране делатности. Прецизније, захтевано је 
да се доставе докази да су испуњени услови из Правилника  о условима које  
мора да испуњава привредно друштво, односно његов огранак или средња 
стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче, а којим је 
прецизирано какве услове треба да задовољи простор за теоретску наставу, на 
каквим возилима се обавља обука , а у коме је и стриктно наведено да је за 
практичну обуку Друштво у обавези да  поседује полигон на коме ће се настава 
изводити. Доказе за  тражене услове клијент није презентовао уз документацију 
која је предата уз захтев за старт уп кредит.
Како на достављени мејл није било одговора, а прослеђено писмо је враћено са 
адресе, Фонд није у могућности да овај захтев узме у разматрање, па је једино 
могуће предложити његово одбијање.

2.100.000,00

Data star доо
3.360.000,00

Земун10. Улагање у набавку опреме за производњу 
пластичне галантерије

-оснивач привредног друштва ДАТА СТАР доо   ( Татјана Вученовић)  је до 29.11 
2016. године  била заступник у  Привредном друштву  за спољну и унутрашњу 
трговину ДАТА КОНСАЛТИНГ , а на њено место је тога дана  постављен Дамир 
Вученовић ,  што указује да су Дата Стар доо  и Дата консалтинг доо очигледно  
повезана лица. За набавку  опреме (алат за чашу-калуп ) за коју се се траже 
кредитна средства је достављен  предрачун који је издао Дата Консалтинг доо  , 
па се из наведеног разлога  ово друштво оцењује као неприхватљив добављач. 
Уз већ истакнуто , треба додати и податак да је предрачун издат дана 
21.11.2016.године, када је Дата консалтинг доо као основну делатност имао 
регистровану трговину на велико осталим машинама и опремом,  а да је тек после 
његовог издавања, тачније 22.12.2016.године,  промењена основна делатност 
овог друштва у производњу алата ( шифра 2573) .

4.800.000,00

"Еуро алу пластик" доо
3.780.000,00

Нови Београд11. Улагање у набавку опреме-линија за 
производњу ПВЦ столарије

Славко Матејић, оснивач и директор привредног друштва не испуњава услове 
прописане Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску 
подршку за почетнике у пословању јер је кривично осуђиван и изречена му је 
затворска казна у трајању од три месеца (К-245/15).  Казна је извршена 
11.08.2016. године по решењу број 241/16.

5.399.952,00

Тијана Манојловић пр. 
производња чоколаде 
"Чоко бум"

2.100.000,00

Раковица, 
Београд

12. Улагање у набавку опреме за производњу 
нискокалоричне-органске чоколаде

Клијетнт  Чоко Бум планира да се бави производњом органске чоколаде. 
Добављач Еурека 014 Ваљево је регистрован за производњу машина за 
индустријску производњу пића и дувана, а испоручује опрему за производњу 
чоколаде, такођер наведени  добављач је доставио потпуно исту профактуру у 
захтеву 16/184 за инвестициони кредит фирми Нови 10 плус траде у власништву 
Горана Манојловића.

3.000.000,00

Славица Вујачић пр. 
козметички салон "Врх 
011"

1.224.986,00

Палилула, 
Београд

13. Улагање у набавку опреме за потребе 
козметичког салона

Клијент има евидентирану забрану преноса средстава код банака од 16.09.2016 
евидентирану код НБС. Забрана је и даље на снази.

1.749.980,00
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Mikilix доо
1.497.125,00

Чукарица, 
Београд

14. Куповина опреме за паковање кикирикија. Предмет овог кредтиног захтева је куповина аутоматске варилице за врећице у 
које би се паковао кикирики од 10 грама, достављена је профактура за машину 
тип Подy Пак издата од стране Гет доо Београд регистровано за Остале 
инсталационе радове у грађевинарству. Друштво нема ниједног запосленог 
радника. Пројекат предвиђа да се услуге паковања врше у погону "Житокомерц" 
доо Сомбор као произвођача и Милилиx - а као купца, на основу Уговора о 
пословно-техничкој  сарадњи  1/2016 од 20.10.2016.године у којем су прецизно 
дефинисане међусобне обавезе. У члану 4.овог Уговора стоји да ће Произвођач 
вршити услуге паковања готовог производа користећи опрему - аутоматску 
варилицу у власништву Купца, која је ускладиштена у просторијама Произвођача. 
Из наведеног се закључује да би зајмотражилац био само власник варилице која 
би била смештена у погонима другог правног лица , али и које би вршило услуге 
паковања, те се његове обавезе своде на обезбеђење транспортне амбалаже и 
да производе ставља у промет.
 Обзиром да је добављач из грађевинске делатности, а сам пројекат 
зајмотражиоца из области трговинске и дистрибутивне делатности која нема 
подршку Програма Фонда, предметни захтев се одбија.

2.138.750,00

УКУПНО   за Београд 45.349.816,81

31.565.750,17

Јужно-банатски округ

"Проплан мг" доо
1.414.000,00

Пландиште15. Улагање у набавку опреме-машине за 
брикетирање

Као допунско обезбеђење предложено је јемство Микулић Горана, из Пландишта 
(првобитни оснивач). По овом питању, упућен је мејл зајмотражиоцу, што је исти 
категорички одбио, тврдећи да Микулић нема никакве везе са овим пројектом 
(иначе, наведена е-маил адреса у захтеву је *горанмикулиц65@гмаил.цом*). На 
основу свега наведеног у делу –Пословни простор, ризик реализације пројекта се 
оцењује као Висок, због:
- формалне и тенденциозне промене власништва 20 дана након оснивања, ради 
испуњења услова из програма,
- сумњивих досадашњих предузетничких активности првобитног оснивача, 
Микулић Горана, 
- пројекат предвиђа коришћење пословног простора који је у процесу извршења, а 
у исти би требало да буде смештена опрема која се набавља кредитом Фонда и 
бесповратним средствима, над којом би се успоставила ручна залога као 
средство обезбеђења. Ово утиче на висок ризик обезбеђења јер се доводи у 
питање очување вредности опреме приликом продаје простора и неизбежног 
премештања у други пословни простор.

2.020.000,00

УКУПНО   за Јужно-банатски округ 2.020.000,00

1.414.000,00
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Јужно-бачки округ

Драгана Врховац пр. 
производња колача Cake 
lover

300.000,00

Врбас16. Улагање у адаптацију објекта Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за 
почетнике у пословању није предвиђена адаптација стамбеног објекта.

428.571,00

УКУПНО   за Јужно-бачки округ 428.571,00

300.000,00

Мачвански округ

Данило Шуман пр. радња 
за одржавање зелених 
површина и путева "ПКП 
Лука"

1.470.000,00

Богатић, Црна 
Бара

17. Улагање у набавку опреме за кошење 
траве и сечу дрвена

Закуподавац простора у Црној Барина адреса Витомира Марјановића 41 је 
Јуришић Зоран који је био подносилац захтева за старт уп кредит бр. 16/538 
06.09.2016, за потпуно исту опрему од истог добављача.Пошто је одбијен јер му је 
то била трећа отворена радња и није имао услове да добије  старт уп кредит, 
евидентно је да предузетник Данило Шуман ПКП Лука подноси захтев за потребе 
закуподавца Јуришић Зорана и његову радњу ЈУ Дрво А.Н Богатић која је 
регистрована на адреси Витомира Марјановића 41 Црна Бара.

2.140.500,00

"Повртарска и воћарска 
кооператива" доо 1.050.000,00

Богатић18. Улагање у набавку опреме-хладњаче Из средстава кредита планирана је набавка опреме: рсхладне коморе, која се 
састоји из термоизолационих панела, клизних врата И компресорске централе, 
који ће се уграђивати у пословни простор. С обзиром да је опрема уградна, не 
може засебно бити инструмент обезбеђења, већ само заједно са објектом, који је 
наведено да је помоћни И није пословни, а И у власништву је оснивача, његове 
мајке И брата.

2.000.000,00

S-tex 2016  доо
1.266.178,20

Шабац19. Улагање у набавку опреме-принтера за 
штампање и брендирање

Клијент има вец активну радњу СЗР АДЛЕР Владимир Станишић пр.,Шабац, 
МБ:56863702, отворену 01.08.2005. Захтев се одбија пошто није у складу са 
условима за одобрење старт уп кредита.

1.808.826,00

УКУПНО   за Мачвански округ 5.949.326,00

3.786.178,20

Колубарски округ

Паун Јевтић пр. Радња за 
прераду воћа 1.500.000,00

Ваљево, с. 
Станина Река

20. Улагање у набавку расхладне опреме за 
хладњачу

Предрачунска вредност улагања је 10 пута виша од траженог износа кредита и 
није достављена тражена документација и то: препис листа непокретности не 
старији од 30 дана, оригинал копија плана објекта и сагласност Јевтић Јеврема за 
успостављање хипотеке у корист Фонда за развој РС.

15.288.400,00

УКУПНО   за Колубарски округ 15.288.400,00

1.500.000,00
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Подунавски округ

"Гиле клас" доо
3.239.747,00

Смедерево21. Улагање у набавку опреме за производњу 
и превоз хлеба

Намена кредита је доведена у питање обзиром на достављену документацију, 
већи број у АПР-у регистрованих промена од оснивања 03.04.2015.г. - назива, 
оснивача, делатности, адресе као и већи број привредних субјеката са 
финансијским тешкоћама који су на различите начине повезани са доо-ом Гиле 
клас - адресе, називи, делатности, заступници, власници, заложни дужник.
Објекат у ком је регистровано седиште доо-а Гиле клас је у власништву Петровић 
Драгише и исти  за обављање делатности користи СЗР Пекара Клас и Клас 
пекара 2015 доо Смедерево. У СТР-у Пекара Клас  је као пословођа регистрован 
заложни дужник Петровић Драгиша. СЗР Пекара Клас има блокиране рачуне од 
10.06.2015.г. за износ од 4.948.125,29рсд.
На објекту је уписано решење о извршењу за дуг СЗР-а Пекара Клас по кредиту 
банке *ПроЦредит*.

Понуђено средство обезбеђења је хипотека на непокретностима у власништву 
такође заложног дужника Петровић Драгише. Он се у у различитим периодима 
јавља у више привредних субјеката као власник, заступник, пословођа.
Драгиша Петровић је и потписник уговора о закупу испред доо-а Гиле клас 
(обзиром да је у то време био директор). Подаци о закупцу су подаци о 
различитим привредним субјектима у којима интерес има заложни дужник 
Петровић Драгиша. Достављени уговор о закупу је неважећи обзиром да је 
закључен у мају 2016.г. а закуподавац ЈКП Пијаце Смедерево је у септембру 
2016.г. брисан из регистра и припојен другом ЈКП- у.

4.628.210,00

УКУПНО   за Подунавски округ 4.628.210,00

3.239.747,00

Шумадијски округ

Invictus rent доо
1.470.000,00

Крагујевац22. Улагање у набавку опреме-возила Привредно друштво је регистровано за изнајмљивање и лизинг аутомобила и 
лаких моторних возила, намена улагања је куповина два аутомобила ради даљег 
изнајмљивања, а такав вид улагања није предвиђен Програмом подстицања 
развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању.

2.486.628,00

Ђорђе Тошић пр 
Proizvodnja plastiиne 
ambalaћe Eko food pak

1.470.000,00

Крагујевац23. Улагање у набавку опреме за производњу 
посудица од ПЕТ и ПП фолијеза доставу 
хране-кетеринг

Предузетничка радња *Еко фоод пак* пр је у блокади од 27.10.2016.године. 
Предузетник Ђорђе Тошић је био оснивач предузетничке радње СЗТР Еко пак 
Ђорђе из Крагујевца, која је избрисана 22.11.2013.године из АПР-а. 
Предузетничка радња је према извештају КБ-а била у блокади 979 дана.

2.100.000,00

УКУПНО   за Шумадијски округ 4.586.628,00

2.940.000,00
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Зајечарски округ

ECO WOOD HOUSE д.о.о 
Сокобања 4.200.000,00

Сокобања24. Куповина опреме за изградњу стамбених 
кућица од дрвета.

 Подносилац захтева је у Агенцији за привредне регистре регистрован под 
шифром делатности 4120 - за изградњу стамбених и нестамбених објеката што 
није у складу са програмом Фонда за развој и Министарства привреде.

7.619.664,00

Миша Урсуловић пр. 
радња за производњу 
пелета "МКЛ 2016"

1.470.000,00

Бољевац, 
Валакоње

25. Улагање у набавку опреме за производњу 
и транспорт пелета

Пројекат је прилично не разрађен, производни простор од 40м2 за наведену 
делатност је мали (гаража и гаржно место од 20м2 и део просторије од 20м2 у 
породичној кући за административне послове. Значи да би се у тој гаражи 
обављала производња пелета што сматрам изузетно малим простором за 
производњу и то пре свега постављање и инсталирање сушаре у оквиру објекта 
што је неопходан услов за ову производњу.

2.100.000,00

УКУПНО   за Зајечарски округ 9.719.664,00

5.670.000,00

Моравички округ

Zirmax доо
4.200.000,00

Ивањица26. Улагање у набавку опреме-машина за 
производњу мушких кошуља и женских 
блуза

Предузеће се бави производњом остале одеће И поседује већ 20 машина за 
шивење мушких кошуља И женских блуза. Потребно је да старе машине замене 
новим.
Закуподавац Радмила Златић је оснивач Производно-трговинског друштва " 
*АМРИX*", које се бави истом делатношћу 1413  производња остале одеће од 
2007.године, као И *ЗИРМАX* ДОО. На истој локацији В. Маринковићева 322 је 
регистровано предузеће " *АМРИX*" . Милић Златић, отац оснивача, власник 50%  
" Ирвин" доо, предузећа које се бави трговином текстила, а у континуираној је 
блокади од 06.01.2014.године. Дата је изјава оснивача Александра Златића да 
нема повезаних лица, што је из наведеног документовано да има И да је изјава 
нетачна. 
*Моде Парис*ДОО, чији је власник мајка оснивача је на дан подношења захтева 
имао дуговање према Фонду 1.971.321,55 динара.
С обзиром да постоји више повезаних лица, а И привредних субјеката, који се 
баве истом делатношћу, сматра се да ће кредит бити искоришћен за проширење 
постојеће делатности, а не отпочињање нове.

6.000.000,00

УКУПНО   за Моравички округ 6.000.000,00

4.200.000,00

Страна 7 од 10



Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Расински округ

Марија Збиљић пр. 
производња осталих 
металних производа 
Roleteh 037

1.470.000,00

Крушевац27. Улагање у набавку опреме за прераду 
лима

Анализом кредитног захтева констатована је веза са захтевом 16/00725 
(Ролослит“–Крушевац). Ролотеx 037 и Ролослит имају исту шифру делатности: 
2599 – Производња осталих металних производа. Такође, обе радње производни 
простор у закуп узимају од Збиљић Богомира (у сродству са Збиљић Маријом, 
подносиоцем захтева 16/00905), који Ролослиту издаје простор без надокнаде уз 
обавезу запошљавања Збиљић Светлане (ћерка закуподавца).
Обе радње набављају аутоматску линију за профилисање лима, од истог 
добављача, Лагуна МММ доо Пожега. Достављена је профактура бр 16-129, од 
09.12.2016. године, за аутоматску линију за профилисање лима (год. производње 
2014.), на износ од 4.960.000,00 рсд. Обрадом захтева је утврђено да добављач 
не поседује наведену опрему, јер нема укњижену сталну имовину. Исто тако, 
процена тржишне вредности коју је дао судски вештак Слободан Станковић, не 
садржи као прилог књиговодствене картице, што потврђује све претходно 
поменуто.
Поред тога, друштво Фармастас доо, као оснивач Лагуне МММ доо је у 
континуираној блокади од 120 дана у износу од 3,5 мил. рсд.

4.960.000,00

Горан Милосављевић пр. 
радња за профилисање 
лима "Ролослит"

1.470.000,00

Крушевац28. Улагање у набавку опреме за прераду 
лима

Неприхватљив добављач опреме- опрема која је предмет кредитирања је машина 
за профилисање лима произведене 2013.год и процењене од стране судског 
вештака на тржишну вредност од 6,2 мил динара. Процена не садржи као прилог 
књиговодствене картице. Продавац опреме је Лагуна МММ доо Пожега основана 
2011 и регистрована за делатност ресторана и угоститељских објеката, да би 
2014.год.променила делатност у производњу предмета од пластике за 
грађевинарство уз истовремену промену власништва на Фапристас доо Ниш МБ: 
20555912 ( у блокади од 08.09.2016.год у износу цца 3,5 мил.дин) и заступништва 
на име Жарка Мандића. Увидом у билансе 2014 и 2015.год., види се да продавац 
опреме не поседује опрему за коју је издао профактуру, јер нема укњижену 
имовину.из регистра.

6.200.000,00

Дејан Вељковић п.р 
Пекара Даца и Дејан 
Варварин ( село ), 
Варварин

1.060.222,80

Варварин, 
Варварин село

29. Куповина опреме за пекарску делатност. Увидом у податке са АПР-а утврђено је да је невенчана супруга оснивача, 
Данијела Марковић, била оснивач две предузетничке радње које су се бавиле 
истом делатношћу као и подносилац захтева:
- Пекаре МАЛЕНА на истој адреси у Варварину, м.бр.61032428, са истом 
делатношћу, која је у континуираној блокади 294 дана, а основана је уз подршку 
Националне службе за запошљавање, и
- Пекаре ОЛИМП, м.бр.61032429 која је престала да обавља делатност 
02.02.2015.године а евидентирана је блокада у трајању од 197 дана и 430 дана.
Наведене предузеничке радње нису евидентиране и Изјави о повезаним лицима, 
те је достављена невалидна и неприхватљива документација.

1.514.604,00

УКУПНО   за Расински округ 12.674.604,00

4.000.222,80
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Нишавски округ

"Натур-веко" доо
4.175.780,00

Сврљиг30. Улагање у набавку опреме за прераду и 
паковање лековитог биља

Неприхватљиво средство обезбеђења-пословни простор који се даје под хипотеку 
је у приземљи стамбено-пословне зграде бр.2 у Параћину на кат.парц.бр. 2924 КО 
Параћин град. Цела зграда је још од 2003.г. под хипотеком *Алпха банке*, као и 
хипотеком другог реда у корист *Ерсте банке*. Осим хипотека на згради постоји и 
забележба спора за утврђивање права на непокретности, као и забрана отуђења 
и оптерећења до правноснажног окончања поступка. Како се хипотека која је 
уписана на целокупној згради односи и на све њене саставне делове, а нарочито 
имајући у виду да постоји и спор за утврђивање права својине на згради, 
пословни простор није подобан за успостављање хипотеке док траје овај спор. 
Такође, објекат је површине 37м2, а процењен је на износ од око 35.000,00 евра, 
што је нереално висока процена. Објекат је празан и не користи се тренутно иако 
вештак наводи да се користи у пуном капацитету! Поред свега наведеног, сам 
пројекат није разрађен, пошто се ради о ради о преради и паковање лековитог 
биља, друштво није регистровано у централном регистру Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине и не поседује никакве атесте.

5.965.400,00

OIL-S2016 доо
4.200.000,00

Сврљиг31. Улагање у набавку опреме за прераду и 
паковање шумских плодова

Неприхватљива понуђена непокретност као средство обезбеђења- зграда 
пословних услуга бр.зг.4 у Параћину на кат.парц.бр. 2924 КО Параћин у 
власнишву је истих лица која су власници пословног простора који је понуђен за 
хипотеку и у захтеву 16/00874. Објекат формално - правно испуњава услове за 
успостављање хипотеке, али је очигледно нереална процена. Наиме, пословни 
простор из захтева 16/00874 са површином од 37м2 процењен је на износ од 
35.000,00 евра, а пословни простор из овог захтева, површине 28м2 процењен је 
такође на 35.000,00 евра. Поред свега наведеног, сам пројекат није разрађен, 
пошто се ради о сакупљању и сушењу лековитог биља и печурака,друштво није 
регистровано у централном регистру Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине и не поседује никакве атесте.

6.000.000,00

УКУПНО   за Нишавски округ 11.965.400,00

8.375.780,00

Топлички округ

Игор Вучетић пр. радња 
за откуп и прераду воћа и 
поврћа и превоз MI 11 
FRUIT, Блаце

2.100.000,00

Блаце, Пребреза32. Улагање у набавку опреме за формирање 
расхладног тунела за дубоко смрзавање 
малина

Оснивач радње Игор Вучетић већ је био оснивач СТР „Кљаја фунги“ , МБ 5443336 
која је брисана из регистра АПР – а 16.12.2010. Такође, био је оснивач 
Привредног друштва за производњу, трговину и услуге „Кљаја фунги“ доо које је 
обрисано из регистра АПР – а 21.12.2016. године. Програмом подстицања развоја 
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању се под 
"другом шансом" подразумева да је подносилац захтева  био оснивач највише 
једног привредног субјекта који је брисан из регистра АПР –а, што овде није 
случај.

3.504.000,00
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Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Аутомото Тех д.о.о 
Куршумлија 1.470.000,00

Куршумлија33. Куповина опреме за техничко испитивање 
возила.

- Планирана је набавка опреме од добављача, привредног друштва 
ЕУРОЕНЕРГЕТИК д.о.о. Куршумлија, које је, према подацима са сајта НБС на дан 
11.01.2017.године, блокирано од 30.11.2016.године и као такво није прихватљиво 
као добављач опреме. Осим тога, наведено привредно друштво је корисник 
кредита код Фонда за развој РС по Уговору о кредиту 23507, по коме дугује 
459.377,52РСД (1,5 ануитет);
- Добављач ЕУРОЕНЕРГЕТИК д.о.о. Куршумлија је, са друге стране, предметну 
опрему за технички преглед, купио од свог повезаног лица, привредног друштва 
ЕКСТРА ПЕТРОЛ д.о.о. Куршумлија, које је блокирано од 03.03.2016.године у 
непрекидном трајању од 314 дана, а које такође користи кредит код Фонда за 
развој РС по Уговору број 23209, по коме дугује 222.375,75РСД.

2.100.000,00

УКУПНО   за Топлички округ 5.604.000,00

3.570.000,00

У К У П Н О 124.214.619,81

70.561.678,17

Страна 10 од 10


