ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
захтева за start up који су одбијени на IV седници Управног одбора
27.12.2016. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
Анализом захтева је утврђено да је предузетник на функцији ликвидационог
управника у привредном друштву Голмар Инвест доо, Београд – у ликвидацији
738.547,60 (основано 14.08.2008. год.), што није у складу са Програмом подстицања развоја
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању.

1.

Војислав Голубовић пр.
"РМД Мануфактура"

Вождовац,
Београд

Улагање у набавку опреме за производњу
уникатног намештаја

1.055.068,00

2.

Милош Матковић пр.
одржавање и поправка
моторних возила "Три-М
моторс"

Савски Венац,
Београд

Улагање у набавку опреме за одржавање
и поправку моторних возила

3.000.000,00
2.100.000,00

Пословним планом је предвиђена куповина опреме за поправку моторних возила
од добављача "*Тецхнолуб*" доо Београд који је регистрован за Трговину на
велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима. На сајту
наведеног добављача наглашено је да се добављач бави искључиво трговином
мазивима. Фонду је достављена профактура без потписа.
Неадекватно обезбеђење - као инструмент обезбеђења кредита је понуђено
јемство повезаног правног лица што није прихватљиво за Фонд.

3.

4.

5.

Раковица,
Београд

Улагање у набавку опреме за производњу
препарата за негу лица и тела

1.891.237,50

Маја Ђурђевић пр.
аутолакирерска радња
Top-color Maja

Гроцка,
Калуђерица

Улагање у набавку опреме-коморе за
фарбање возила

1.950.000,00

Suenos & Alex доо

Раковица,
Београд

Улагање у набавку опреме за производњу
хлеба, пецива и колача

"Јанес козметика" доо

1.323.866,25

1.500.000,00

1.800.000,00
1.050.000,00

На сајту добављача - "Ауто Шабац 2010" доо истакнуто је исто доставно возило
чија куповина се планира из кредитних средстава и назначено је годиште
производње 2011. година што је и проверено у контакту са добављачем. Фонду је
достављена профактура на којој је преправљено годиште производње на 2012.
годину.
Добављач неприхватљив - предузетничка радња "*Мил Траде*" из Београда
издала је профактуру за стандардну комору за фарбање (опрема за ауто
лакирерску радњу). Радња је регистрована за производњу машина за
пољопривреду и шумарство а основана је 07.12.2016. године те као
новооснована нема никаквих референци.
Предузетник планира куповину угоститељско-трговинске опреме. У достављеној
документацији, наводи да ће се бавити производњом хлеба и пецива (више врста)
итд., али како Предузетник не поседује производну опрему нити је она предмет
финансирања доводи се у питање намена кредита.
С обзиром на то да предметни Захтев није у скалду са Програмом подстицања
развоја предузетништва кроз финансијску подршку почетника, јер је се ради о
трговинско-угоститељској делатности, предлаже се одбијање.
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Општина и
место улагања

Р.Бр.

Инвеститор

6.

Corban durabillty in-plus
доо

Звездара,
Београд

Улагање у набавку опреме за производњу
шампона, сапуна, крема за негу руку и
лица и других производа сличне намене

GPS satelit доо

Нови Београд

Улагање у набавку опреме за сатлетско
праћење

7.

8.

9.

10.

11.

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

6.600.000,00
4.200.000,00

2.130.133,93
1.491.093,75

Земун,
Угриновци

Улагање у набавку опреме за прозводњу
месних прерађевина

1.493.626,00

Вождовац,
Милош Стевановић пр.
Агенција за дизајн Medija Београд
dizajn grupa

Улагање у набавку опреме за покретање
агенције за дизајнерске услуге

2.978.090,00

Улагање у набавку опреме-кардио трака

2.117.470,44

"МАЛА РАЈА" доо

"Тонус клубови" доо,
Београд

Нови Београд

"Реконекција" доо

Младеновац

1.045.538,20

2.084.669,00

1.482.229,31

Улагање у набавку опреме за одржавање
и негу тела

5.770.371,00
4.039.259,70

Разлози за одбијање

Програмом је планирано улагање у куповину опреме за производњу шампона и
гелова за косу, крема , спуна и др. сличних производа.
С обзиром на то да је за средство обезбеђења је понуђена хипотека *И* реда која
је у власништву предузећа "Плана маркет" АД Велика Плана, које је у
континуираној блокади 555 дана и коју је судски вештак проценио на 6.803.475,73
рсд, док је према Решењу пореске управе за 2016.г. основица 1.237.159,00 рсд,
доводи се у питање њена утрживост код евентуалне наплате потраживања.
Такође, пројекат је са аспекта ризика категорисан као висок, јер је за индентичну
делатност и намену улагања, са истом садржином и пројекцијама у Пословном
плану конкурисало још једно предузеће (*А&ПСаска Појате сyстем* доо).
Понђено средство обезбеђења Заложно право на опреми -уређај за стелитско
праћење није прихватљиво. Тражено је додатно средство обезбеђња (хиптека или
јемство правног лица) које није достављено.
Привредно друштво не испуњава услове Програма подстицања развоја
предузетништва кроз фин.подршку за почетнике из разлога што је оснивча
привредног субјекта законски заступник у другом правном лицу *Огранак W.
Сандерс*, а такође је био и оснивач две предузетничке радње које су брисане из
регистра, тако да би се одобрење кредита друштву "Мала раја" доо третирало као
трећа шанса.
Подносилац захтева је власник привредног друштва *МНБ Сqуадра доо* које је у
процесу ликвидације, а већ је имао у власништву неколико радњи које су брисане
из регистра.
Обједињени Захтев за старт уп кредит и бесповратна средства поднет је за
набавку фитнес опреме од Предузећа за трговину и услуге „АЛЛ4ГYМ “ доо
Београд, МБ: 20755636. Накнадном провером утврђено је да је добављач
неприхватљив из разлога што није предао АПР – у завршни рачун за 2015. годину
а да је у 2014. години пословао са нето губитком у износу од 215.000,00 РСД,
оствареним приходима у износу од 1.247.000,00 РСД и само једним запосленим.
- непокретност понуђена за хипотеку је оцењена као неприхватљива , јер постоји
битно одступање између стварног стања објекта и уписаног статуса овог објекта у
надлежном катастру непокретности. Наиме, из приложених фотографија је
очигледно да је процењени објекат -зграда за смештај живине на кат.парц.бр.
1628/1 КО Рајковац потпуно нов објекат и да није завршен у целости, као и да је
спратни, док је у катастру непокретности уписан као приземни објекат, изграђен
пре доношења прописа о изградњи ( дакле изграђен пре 1961.г.).Објекат се не
користи као зграда за смештај живине , већ више као магацин или складиште.
Постоји сумња да је стари објект ( на који се односи опис из Листа непокретности)
срушен, па изграђен нови без дозволе за градњу.
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Р.Бр.

12.

13.

Општина и
место улагања

Инвеститор

"Андреј 42 инвест
градитељ" доо

Гроцка, Болеч

Јован Ранковић пр.
остале услуге
информационе
технологије Opsi group

Земун

УКУПНО за

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Улагање у набавку опреме за производњу
ПВЦ столарије

5.612.250,00

Улагање у набавку опреме

4.515.227,00

3.928.575,00

2.100.000,00

Београд

Разлози за одбијање

Анализом кредитног захтева је утврђено да је на три од пет ставки (укупне
вредности по профактури 3.067.200,00 рсд), које се набављају кредитом Фонда и
бесповратним средствима министарства, успостављена ручна залога (заложни
поверилац Процредит банк АД, Београд; залогодавац Зорбосс доо Угљарево –
добављач у предмету).
Предузетник је поднео захтев за финансијску подршку између осталог за куповину
нематеријалних основних средстава (софтвера), путничког аутомобила,
адаптацију и улагање у простор који је укњижен као стамбени, за обављање
делатности услуга маркетинга.
Планирано улагање није у складу са Програмом за финансијску подршку
почетника у пословању.

40.913.473,87
27.083.778,81

Средње-банатски округ
14.

"Мламармо" доо, Лукићево Зрењанин,
Перлез

УКУПНО за

Улагање у набавку опреме за ископ и
утовар песка

Средње-банатски округ

8.396.000,00
4.200.000,00

-оснивач привредног друштва Мламармо доо Лукићево ( Мартина Бркља) је
истовремено и једини власник привредног друштва ДОО МЕЛИУС за производњу
, трговину и услуге Зрењанин-у стечају , чиме је прекршен један од услова које
подносилац захтева мора да испуни да би стекао право да се пријави на Јавни
позив за доделу бесповратних средстава и да поднесе захтев за кредит код
Фонда, а тај услов дословно гласи:“да оснивач привредног субјекта није
истовремено и оснивач, директор или члан органа управљања другог привредног
субјекта“.

8.396.000,00
4.200.000,00

Јужно-банатски округ
15.

Vetplanet доо

Вршац

Улагање у набавку машина за производњу
суплемената у ветерини

2.100.000,00
1.470.000,00

Вет Планет доо Вршац је регистрован за производњу фармацеутских
препарата.Власник друштва Александар Бранков је законски заступник огранка
фирме *АВЕ ПХАРМАЦЕУТИЦАЛ* доо Београд, огранак Вршац, МБ:17149300,
основане 09.04.1993.год. и поред те фирме је такођер законски заступник огранка
фирме *Вет Медиц* доо Београд, огранак Вршац, МБ:08819629 основане
02.08.2004.год. Обе фирме су регистроване за производњу фармацеутских
препарата. Обзиром да је власник законски заступник огранака двеју других
фирми, није у складу са програмом подстицања развоја предузетништва кроз
финансијску подршку за почетнике у пословању.
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16.

17.

Инвеститор

Општина и
место улагања

"Уна термо електро
фриго" доо

Панчево

"МУВ БАН" доо

Панчево,
Старчево

УКУПНО за

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Улагање у набавку опреме за бушење
бунара и транспортне приколице

1.900.000,00

Улагање у куповину монтажне хале за
спортске активности

5.497.500,00

Јужно-банатски округ

1.330.000,00

3.848.250,00

Разлози за одбијање

Делатност се обавља у закупљеном простору у Шарпланинској улици 143/С у
Панчеву, на којој се налази Предузетничка радња "ДМБ ФРИГО", која је
регистрована за исту делатност 4322 постављање водоводних, канализационих,
грејних И климатизованих система. На ОП обрасцу је овлашћен за заступање
Дражен Боројевић, који је уједно И оснивач "ДМБ ФРИГО". Достављена је изјава о
повезаним лицима, где је наведено да их нема, што се из наведеног види да је
нетачно.
Улагање у куповину и монтажу спортске хале – објекат монтажног типа,
представља практично куповину пословног простора, а на основу Програма
подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању, није предвиђена куповина и изградња пословног простора.

9.497.500,00
6.648.250,00

Јужно-бачки округ
18.

19.

Hollyoaks доо

Sintesis international доо

УКУПНО за

Нови Сад,
Сремска
Каменица

Улагање у набавку опреме за производњу
папирне галантерије

1.470.000,00

Нови Сад

Улагање у набавку опреме намењене
делатностима спортских активности

1.498.800,00

Јужно-бачки округ

1.029.000,00

1.049.160,00

Добављач није прихватљив. Наиме, власник предузећа *Мареx УСМ* ДОО које је
издало профактуру за опрему , власник још четири активна друштва која су у
блокади, предлаже се одбијање.
Поднисилац захтева је регистрован за помоћне образовне активности. Пројектом
је планирана куповина фитнес опреме, коју инвеститор планира да по основу
Уговора о пословно техничкој сарадњи обезбеди у корист Фитнес клуба "*Тотал
Гyм*" који се истим уговором обавезује да за наведену сарадњу исплаћује
месечну надокнаду у висини 500 ЕУР. Узимајући у обзир да је циљ Програма за
подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању, подршка сопственом пословању а у наведеном случају је предвиђено
финансирање опреме коју ће користити други привредни субјект, намена кредита
није прихватљива. Прихватљиво би било да за куповину наведене опреме захтев
поднесе Фитнес клуб „*Тотал Гyм*“.

2.968.800,00
2.078.160,00

Мачвански округ
20.

"Лама-Луми спорт" доо

Шабац

Улагање у изградњу/доградњу спортско
рекреативног центра

7.589.280,00
4.200.000,00

Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању није предвиђено финансирање изградње објеката.
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21.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Лозница,
Весна Лазић пр. обрада
камена флаширање воде Трбушница
трговина "31.март"

УКУПНО за

Намена улагања

Улагање у набавку опреме за сечење и
обраду камена

Мачвански округ

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

600.000,00
-Предузетник је већ подносио Захтев Фонду 05.10.2016.године, који је због
420.000,00 непотпуне документације уз проратно писмо варћен Клијенту на допуну. Захтев је
допуњен и враћен у Фонда , међутим документација је неуредна, опет није
комплетирана, а на појединим профактурама година производње је накнадно
ручно уписивана.
Клијент поред опреме за сечење камена планира да из средства кредита купи и
расхладну витрину за пиће чија сврха у наведеној делатости није објашњена.
8.189.280,00
4.620.000,00

Колубарски округ
22.

"Идеал М.Т.С." доо

Ваљево

Улагање у набавку теретног возила

6.000.000,00
4.200.000,00

23.

Немања Радојичић пр.
пржионица и прерада
кафе Greenfield market

УКУПНО за

Уб

Колубарски округ

Улагање у набавку опреме за пржење,
млевење и паковање кафе

2.994.750,00
2.096.325,00

Обезбеђење кредита је хипотека *И* реда на непокретности и ручна залога на
будућој опреми – теретном возилу које се купује кредитом Фонда и бесповратним
средствима министарства. Не може се предложити одобрење кредита у траженом
износу због ниске пореске основице понуђене непокретности, што би као
последицу имало повећање ризика пројекта, јер клијент није предвидео сопствено
улагање. Понуђена и процењена непокретност је процењена од стране судског
вештака на износ од 6.233.920,00 рсд, док је по Решењу Пореске управе
процењена на 2.031.540,00 рсд, па због тако великог одступања не може бити
прихваћена као средство обезбеђења.
Обзиром на делатност коју друштво обавља (сеча дрвета), сматра се да је висина
улагања у опрему несразмерна. Такође, постоји сумња да ће клијент поред
наведене делатности обављати и транспорт услужног карактера, што није у
складу са Програмом развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању.
Није понуђено прихватљиво средство обезбеђења. Објекат који се даје под
хипотеку у степену завршености који није подобан за успостављање хипотеке.

8.994.750,00
6.296.325,00
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Подунавски округ
24.

FOOD FACTORY 026 ДОО Велика Плана

УКУПНО за

Улагање у набавку опреме-сушаре за
сушење воћа, поврћа и лековитог биља

Подунавски округ

2.100.000,00
1.470.000,00

Клијент је доставио Изјаву да нема повезаних лица, али је оснивач уједно И
оснивач *МЕДИТЕРАНЕО СХОП* МБ: 63987565, чија је делатност трговина на
мало у неспецијализованим продавницама. Клијент је бо оснивач СТР "
Тодоровић небојша, која је основана 1994., а угашена 16.05.2011.године. Била је
регистрована за исту делатност као И активна радња. Клијент је био члан са 50%
учешћа у ОД Тодоровић груп МБ:20065524, које је основано 2005., а брисано
2011.године.
Због свега наведеног оснивач није почетник И не испуњава услове по Програму
подстицаја развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању.

2.100.000,00
1.470.000,00

Браничевски округ
25.

"Пољо превоз киген" доо

Голубац,
Браничево

Улагање у набавку опреме за производњу
колача и набавка теретног возила

3.642.250,00
2.549.575,00

Неприпремљеност и неприхватљивост инвестиције имајући у виду да се простор
за који је у пословном плану наведено да је адаптиран за потребе производње
колача заправо користи као викендица како је и укњижен, као и чињеницу да би
средства за финансирање почетника у пословању за производњу колача била
употребљена највећим делом за куповину доставног возила а да је привредно
сруштво основано за делатност Друмски превоз терета а дана 02.11.2016.г.
променио делатност на Производњу хлеба, свежег пецива и колача.
Клијент има више повезаних лица (бар 3, колико је Фонд установио), иако је у
Изјави о повезаним лицима наведено да повезаних лица нема.

УКУПНО за

Браничевски округ

3.642.250,00
2.549.575,00

Шумадијски округ
26.

Fenster sistemy доо

Крагујевац

Улагање у набавку опреме за производњу
металних врата, прозора и челичних
профила

2.016.000,00
1.411.200,00

-оснивач Привредног друштва за производњу и промет ФЕНСТЕР СИСТЕМY доо
Крагујевац ( Кристина Лазовић) је истовремено и власник предузетничке радње
Кристина Лазовић пр Неспецијалозована трговина на велико КГ ФЕНСТЕР ,
Крагујевац ( од 19.8.2015.године је регистрован прекид обављања делатности,
али је предузетничка радња и даље активна), чиме је прекршен један од услова
које подносилац захтева мора да испуни да би стекао право да се пријави на
Јавни позив за доделу бесповратних средстава и да поднесе захтев за кредит код
Фонда, а тај услов дословно гласи:“да оснивач привредног субјекта није
истовремено и оснивач, директор или члан органа управљања другог привредног
субјекта“.
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27.

Весна Коларевић пр.
радња за производњу
папирне галантерије
"Коларка 2016"

Рача

28.

Ирена Цвејић пр
Козметички салон
"Софиа-ИЦ"

Баточина

29.

Крагујевац
Богдан Марковић пр
машинска обрада метала
Inox weld

30.

Давид Стефановић
пр.Агенција за ИТ Web
innovation, с. Јовановац

УКУПНО за

Крагујевац,
с.Јовановац

Шумадијски округ

Намена улагања

Улагање у набавку опреме за производњу
папирних кеса

Улагање у набавку опреме-соларијум

Улагање у набавку опреме за обраду
метала

Улагање у набавку информатичке опреме

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

1.900.000,00
1.330.000,00

Разлози за одбијање

Утврђено је да је добављач, „МК Продукција“ (оснивач Миленко Козомара, Чачак)
неприхватљив (раније у више наврата након уплата по асигнацији није испоручио
машине). Такође, захтев бр. 16/00574, који је поднет дана 24.10.2016. год., је
одбијен на седници 01.11.2016. год., због истог добављача.
Обрадом овог предмета је тражена само мања допуна профактуре, али је клијент
променила добављача, иако то од ње није тражено. Стара и нова профактура су
скоро идентичне (форма, фонт, подаци...). Такође, за нову профактуру није
испоштован назначени рок за доставу.

582.800,00 Клијент није у могућности да достави сву потребну документацију неопходну за
обраду кредитног захтева.
407.960,00

2.100.082,00
1.470.057,00

2.000.000,00
1.400.000,00

Закупљени простор је у власништву Компак доо, Крагујевац (основана 09.09.1991.
године), која се налази на истој адреси као и зајмотражилац. Оснивач друштва је
Радослав Марковић, Богданов отац, а шифра делатности је 2562 – машинска
обрада метала, тј. иста шифра као и за *Иноx wелд*, односно, радњу
зајмотражиоца. Ради се о повезаном лицу, а обзиром на датум регистрације
фирме Компак доо, са сигурношћу се може констатовати да се не ради о
почетнику, па самим тим није у складу са Програмом подстицања развоја
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању. Такође,
Богдан Марковић је већ био оснивач 2 предузетничке радње које су брисане из
регистра (*Цаффе трип МБ 63814458, пословала од априла 2015. до септембра
2016.; *Ката wасх МБ 62702214, пословала од 2011.-2014.).
Предузетничка радња је доставила 2 инструмента обезбеђења, али оба су
неадекватно средство обезбеђења, јер бонитет јемца није адекватан за тражени
износ кредита И оснивач предузећа " Стефановић Бестен" доо је Ирена
Стефановић, која је повезано лице са оснивачем Давидом Стефановићем. Давид
Стефановић је дао изјаву да нема повезаних лица, што се из приложеног види да
је нетачно. Опрема која се купује је на тржишту дупло јефтинија код добављача
који дуже послују на тржишту, а понуђени добављач продаје компијутерску
опрему, а нема ни wеб сајт И био је 35 дана у блокади, а основан је 2015.године.
Висок је степен амортизације компијутерске опреме, тако да се на њој не може
успоставити заложно право.

8.598.882,00
6.019.217,00

Страна 7 од 11

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Златиборски округ
31.

32.

" Добоx д.о.о " Ужице

Братислав Ћирковић пр
Занатско
металопрерађивачка
радња "Флеш-Сапа"

УКУПНО за

Ужице

Ариље

Набавка опреме за производњу папира и
салвета.

Улагање у набавку опреме-машина за
производњу металних гибљивих црева
"Сагра полигонал"

Златиборски округ

5.800.000,00
4.060.000,00

3.511.688,00
2.100.000,00

- Понуђено средство обезбеђења је јемство предузетничке радње С.З.Р. ИЗБОРПЛУС Ужице, што није у складу са Програмом Фонда за развој РС и Министарства
привреде РС, којим је као инструмент обезбеђења предвиђено јемство
привредног друштва;
- Предузетничка радња чије је јемство понуђено, је повезано лице са
подносиоцем захтева - директор подносиоца захтева Марко Шпановић, налази се
на ОП обрасцу као лице овлашћено за заступање код понуђеног јемца, а
достављена је Изјава да нема повезаних лица;
- Достављена је профактура за опрему за производњу валовите лепенке и
папирне конфекције коју је издало привредено друштво *ВЕЦОМ БЕАУТY
СYСТЕМ* д.о.о. Гаџин Хан са шифром делатности 2899 - Производња машина за
остале специјалне намене, а према меморандуму се бави производњом,
дистрибуцијом и сервисом козметичких апарата и опреме.
Оснивач предузећа је био директор у очевом предузећу Флеш-комерц ДОО, које је
било корисник инвестиционог кредита Фонда за развој И исплатило га. У изјави о
повезаним лицима је наведено да оснивач, Братислав Ћирковић, нема повезаних
лица, а очево предузеће И даље обавља делатност на истој адреси Пут
22.августа бб у Ариљу. Предузеће Флеш-сапа ДОО има исти призводни програм
као Флеш комерц ДОО, а то је производња металних савитљивих цеви.
Добављач опреме Жарко Бојовић ПР. " Бојовић Жижак" је издао профактру за
машину за производњу металних гибљивих цеви, а регистрован је за производњу
дрвене амбалаже. Предузетничка радња " Бојовић Жижак" је основана
12.09.2016.године, а продаје машину која је произведена 2013. Године, за коју се
не зна начин стицања.
Други добављач "МК МЕТАЛ", регистрован је за трговину металном робом, бојама
у стаклом у специјализованим продавницама, а није доставио доказе да поседује
и продаје опрему која је наведена у предрачуну.
Оба добављача су неприхватљива.

9.311.688,00
6.160.000,00

Моравички округ
33.

Чачак
Биљана Гавриловић пр.
књиговодствена агенција
и остале услуге
штампања "А.Б.Ц. стил
принт"

Улагање у набавку опреме-плотера

673.380,00 Оснивач радње Биљана Гавриловић има неизмирен дуг према Пореској управи,
односно дуговања на раније основану радњу Агенцију Интеграл БС МБ: 61118993,
471.366,00 брисану из регистра 31.10.2010.год. У решењу се наводи да порески обвезник за
стару радњу стекао право отплате 50-рата репрограмом. С обзиром да Оснивач
радње има дуговања према држави, не испуњава услове конкурса за добијање
кредита за почетнике у пословању.
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34.

Инвеститор

"Еко Виста" доо

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Чачак

Намена улагања

Улагање у набавку опреме за прераду и
конзервисање воћа

Моравички округ

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

5.523.000,00
3.866.100,00

Разлози за одбијање

Незадовољавајућа хипотека. Непокретност предвиђена за стављање хипотеке објекат у Чачку у власништву Зорић Драгомира оцењен је као неподобан јер иако
објекат поседује употребну дозволу објекат је незавршен и никад није усељен, а
грађен је од 2000. г. до 2004. године. Исти објекат је већ предлаган за
успостављање хипотеке по захтеву број 15/00073, захтев је одбијен јер је тада
вештак констатовао завршеност објекта 80%, а објекат је и сада у готово истом
стању. На фотографијама се уочава да је објекат и даље неусељив, тачније, ни
једна просторија се не користи.

6.196.380,00
4.337.466,00

Расински округ
35.

"Радмановац 55" доо

УКУПНО за

Крушевац

Расински округ

Улагање у набавку опрее за израду
пластичних посуда

6.545.000,00
4.200.000,00

На истој адреси Гаврила Принципа бб у Крушевцу, регистрован је огранак радње
"Чоко пак", чији је оснивач Соња Радмановац, супруга. Радња је основана
1995.године, а првобитни оснивач је био њен отац Милорад Обрадовић, који је
заложни дужник И закуподавац пословног простора. Милорад Обрадовић је
власник И пословног простора у Мајке Југовића бр.65 у Крушевцу. Новокупљена
опрема би била смештена у пословни простор где се већ обавља иста
делатност - производња осталих предмета од пластике.
Оснивач није почетник. Изјава о повезаним лицима је неистинита, јер су И
закуподавац И заложни дужник И предузетничка радња " ЧОКО ПАК" повезана
лица са оснивачем РАДМАНОВАЦ 55 ДОО.

6.545.000,00
4.200.000,00
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Нишавски округ
36.

Привредно друштво за
производњу амбалаже и
других производа од
пластичнмих маса
Аирпоп д.о.о Алексинац

Алексинац

Куповина линије за производњу производа
од пластике.

3.550.000,00
2.721.000,00

Подносилац захтева је доставио Изјаву да нема повезаних лица, док су стручне
службе Фонда дошле до податка о постојању два повезана лица, и то:
- Привредног друштва СТИРОПАК д.о.о. Алексинац, м.бр.17506552, оснивача
Јована Гаврилоског (удео 100%), и
- Привредног друштва СТИРОПАК Р&Д д.о.о. Алексинац, м.бр.20956283, чији је
оснивач СТИРОПАК д.о.о. Алексинац (удео 100%).
Оба привредна друштва као претежну делатност имају производњу амбалаже од
пластике. Заступник привредног друштва СТИРОПАК д.о.о. Алексинац био је
Ћиро Гаврилоски све до 09.09.2016.године, који је у исто време оснивач
подносиоца захтева.
Обзиром да је достављен уговор о закупу пословног простора који је закључен са
повезаним лицем СТИРОПАК д.о.о. Алексинац које се бави истом делатношћу као
и подносилац захтева, као и предрачун предузетничке радње ЈОКО ЕЛЕКТРОНИК
Мозгово за испоруку опреме за производњу чинија од стиропора, која је
регистрована за поправку електронских апарата, те недостаје документација о
основу стицања власништва над опремом, а имајући у виду чињеницу да је сам
оснивач већ дуже време обављао предметну делатност преко повезаног лица,
захтев за кредит може се сматрати само као наставак делатности које већ
обављају повезана лица.

УКУПНО за

Нишавски округ

3.550.000,00
2.721.000,00

Пчињски округ
37.

38.

Никола Вукелић пр.
радња за услуге
паковања Nick pack 2016

Врање, с.
Тибужде

Улагање у набавку опреме за паковање
фармацеутских, козметичких и сличних
производа

Привредно друштво за
технички преглед возила
Ауто центар Мега Траде
д.о.о Прешево

Прешево

Куповина опреме за техничко испитивање
возила.

2.000.000,00
1.400.000,00

2.029.920,00
1.420.944,00

Добављач опреме ПАНД доо, оснивача Александара Дапчевског био је добављач
за више радњи које су поднеле захтев за кредит код Фонда из 2009, који је по
Уговору о асигнацији уплаћиван њему. Радње нису вратиле кредите, једну од тих
радњи је основао и сам добављач ,Александар Дапчевски пр.Панда Алда
Крагујевац мат.бр. 61798013, и чији кредит такођер није враћен. Чак и други
добављач за израду конструкције УНИОС 2016 КРАГУЈЕВАЦ је тек основан
26.05.2016.
Оснивач привредног друштва , Ивица Александровић, био је оснивач 2 привредна
субјекта која су обрисана из регистра ( предузетничка радња ПЕМИМИ МПМ
Прешево, мб 62915633 је пословала у периоду од 08.08.2012.године до
19.09.2012.године ; привредно друштво Мега Трејд МПМ доо Прешево МБ
20840536 је пословало у периоду од 27.06.2010.године до 21.11.2016.године што
је и датум подношења предметног захтева), па би се оснивање привредног
друштва Ауто Центар Мега Траде доо Прешево која је и подносилац захтева по
овом Програму третирало као "трећа шанса", што је у супротности са условима
из овог Програма.
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Р.Бр.

Инвеститор

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Пчињски округ

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

4.029.920,00
2.820.944,00

УКУПНО

122.933.923,87
81.204.715,81
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