
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

22.11.2016. год.од 
захтева за start up који су одбијени на  3  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

"Андреј 42 инвест 
градитељ" доо 3.928.575,00

Гроцка, Болеч1. Улагање у набавку опреме за производњу 
ПВЦ столарије

Неприхватљиво обезбеђење. Јемац има дугорочни инвестициони кредит код 
Фонда, који је неуредан.

5.612.250,00

Славица Ђуковић пр. 
студио за масажу и негу 
тела Profitouch

1.382.675,70

Звездара, 
Београд

2. Улагање у набавку опреме за студио за 
масажу и негу тела

Клијент је имао отворен Козметички студио Унисеx Цосметиц, МБ: 60821402, који 
је брисан из регистра 01.12.2007 и Салон лепоте Салончић код Славке 
МБ:63597554 брисан из регистра 22.12.2014.
Обзиром да је оснивач предузетничке радње већ имала регистрована 2 
козметичка салона у претходном периоду, не може сматрати почетником у 
пословању.

1.975.251,00

Бојан Пецић пр. 
производња и продаја 
колача "Пецолино плус"

2.100.000,00

Вождовац, 
Београд

3. Улагање у опрему за производњу колача и 
осталих посластица

Бојан Пецић, оснивач предузетничке радње за производњу И продају колача " 
Пецолино плус", био је оснивач ДОО "ТАТАС ПЛУС" из Параћина, које  има 
неизмирено дуговање  према Фонду за развој у износу од 4.641.327,00 динара по 
уговору бр.12253 из 2008.године за старт уп кредиту. Предложен је раскид 
уговора. Предузеће је у блокади од 31.10.2013.године.

3.000.000,00

"Мото Ауто Пират 
Сервис" пр. 1.212.790,95

Гроцка, Пударци4. Улагање у набавку опреме за опремање 
аутосервиса

Опрема од свих добављача није адекватна за успостављење заложног права.  
Није достављена тражена допуна документације: уговор о закупу пословног 
простора И на достављеним профактурама нема године производње опреме.

1.732.558,50

Саша Бранковић пр 
пекара "Сус ин-плус" 1.050.000,00

Обреновац, 
Уровци

5. Улагање у набавку опреме за производњу 
хлеба, пецива и колача

Планирани пројекат је трговинско-услужног карактера, што није у складу са 
Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за 
почетнике у пословању.

1.850.000,00

"Робони" доо
1.500.000,00

Палилула, 
Београд-Борча

6. Улагање у набавку опреме за производњу 
патоса и елемената за дрвене гајбе за 
воће

Упитом у регистар залоге у АПР-у  предметна опрема (идентификована на бази 
серијских бројева) већ заложена у корист АОФИ-ја за обезбеђење потраживања у 
максималном износу до 10.000,00 ЕУР са даном доспелости потраживања 
30.11.2016.године а да је година производње наведене опреме 1980., што не 
одговара години наведеној у профактури као и процени.
Програмом  за подстицање  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за 
почетнике у пословању предвиђено је да опрема која је предмет  куповине не сме 
бити старија од 5 година, а понуђена опрема  је стара 36 година. Нису испуњени 
услови конкурса јер је достављена нетачна, импровизована документација да би 
се тиме презентовало да је опрема млађа.

2.142.857,00
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УКУПНО   за Београд 16.312.916,50

11.174.041,65

Јужно-банатски округ

"Маринера кетеринг" доо
4.200.000,00

Панчево7. Улагање у набавку опреме за кетеринг На истој адреси је регистрован предузетник УР Маринера за угоститељску 
делатност 5610,  који је 2 пута конкурисао за старт уп кредит . "Маринера 
кетеринг" доо ради као угоститељски објекат на адреси Баваништански пут 126 тј. 
Простор се изнајмљује као сала за прославе.
 Достављена је понуда за куповину возила од Дејан градње доо, у ком је директор 
оснивач привредног друштва, Свјетлана Раздољац. 
Наведени разлози су неприхватљиви по Програму за подстицање развоја 
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике.

6.000.000,00

Драгослав Спасић пр. 
Производња алуминијума 1.470.000,00

Вршац8. Улагање у набавку опреме-машина за 
производњу и обраду алуминијума

Клијент је имао отворену радњу Драгослав Спасић  пр, УЗГОЈ ПЕЧУРАКА ЈОЛУ 
Вршац, Трг Андрије Лукића бр.4, МБ: 62500336, који је брисан из регистра 
07.07.2011 и Драгослав Спасић пр ЗТР ЈО-ЛУ Вршац, Дворска 46,  МБ:63187542 
брисан из регистра 12.05.2016.
Обзиром да је оснивач предузетничке радње већ имао регистрована две 
предузетничке радње у претходном периоду, не може сматрати почетником у 
пословању.

2.100.000,00

Даница Словић пр. 
"Агробрикет", Панчево 1.499.673,00

Алибунар, 
Добрица

9. Улагање у набавку опреме-линија за 
брикетирање

Радња има повезано лице, СЗР *„Банеx“* - Панчево, у власништву Милана 
Словића, регистровано на истој адреси као и „Агробрикет“. СЗР *„Банеx“* има 
кредит код Фонда узет 2007. године, који је не измирује.

2.140.390,00

УКУПНО   за Јужно-банатски округ 10.240.390,00

7.169.673,00

Западно-бачки округ

"АС Брикет" доо
3.852.800,00

Оџаци10. Улагање у набавку опреме-линија за 
производњу брикета

-првобитно достављено обезбеђење за кредит   је оцењено као неприхватљиво, 
јер се ради о јемству повезаног лица ( власник друштва које се нуди за јемство је 
отац оснивача АС Брикета), па је клијенту дата шанса да понуди неко ново 
обезбеђење. 
Дана 15.9.2016.године је достављен    допис  у коме АС Брикет доо тражи  да му 
се омогући додатни  рок за достављање писма о намерама, јер очекује да му 
банка одобри гаранцију, као обезбеђење за кредит. Од тада су протекла 2 месеца 
, а ништа од документације није достављено.
Како је захтев за кредит примљен у Фонд још  11.7.2016.године, то сматрамо да је 
рок за допуну документације истекао, као и  да су   многа решења , потврде и 
понуде изгубиле валидност.
Клијенту се нуди могућност да се  јави са новим захтевом када комплетира 
потребну документацију.

5.904.000,00
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УКУПНО   за Западно-бачки округ 5.904.000,00

3.852.800,00

Сремски-округ

"Глас-пром" пр.
1.044.114,40

Сремска 
Митровица, 
Шуљам

11. Улагање у набавку опреме за производњу 
термопан стакла

Отац предузетника Драган Андрић је власник предузетничке радње брисане из 
регистра Алу Контики Шуљам, мат.бр.61834982, активне од 01/2009-
03/2016.год.,регистроване за Производњу металних врата и прозора. Радња има 
неизмирен старт уп кредит код Фонда из 2009.год. у износу од 400.442,15 дин.  
Кредитни захтев се одбија док се не исплате све заостале обавезе према Фонду.

2.691.600,00

УКУПНО   за Сремски-округ 2.691.600,00

1.044.114,40

Колубарски округ

Пекара "Академик 011"
674.472,56

Ваљево12. Улагање у набавку опреме за производњу 
сланих и слатких пекарских производа

Због повећаног ризика пројекта и обезбеђења, затражено је допунско обезбеђење, 
што је клијент категорички одбио.

963.472,56

УКУПНО   за Колубарски округ 963.472,56

674.472,56

Подунавски округ

Стефан Миладиновић пр. 
Пивара "Деспот СД" 1.310.820,00

Смедерево13. Улагање у набавку опреме за производњу 
пива

На основу Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску 
подршку за почетнике у пословању, није предвиђено финансирање улагања у 
производњу алкохола (пива).

1.872.600,00

"Пејић ВСМ" пр.
2.100.000,00

Смедерево, 
Михајловац

14. Улагање у набавку опреме-хидрауличне 
пресе за производњу вибропресованих и 
декоративних бетонских плоча

Радња Пејић ВСМ је основана у мају 2016.године регистрована за производњу 
производа од бетона намењених за грађевинарство. Отац предузетника Драган 
Пејић је био власник предузетничке радње Марфи Драган Пејић Михајловац, 
мат.бр.55022640, регистроване за производњу осталих производа од бетона, 
гипса и цемента, брисане из регистра, активне од  04/2001-12/2007.год. Мајка 
предузетника Сања Пејић је власник активне предузетничке радње ФМП Сања 
Пејић Михајловац, регистроване за производњу производа од бетона намењених 
за грађевинарство, мат.бр.61007229, радња је активна од 12/2007.год. Изјава о 
повезаним лицима није попуњена исправно да се види да повезана лица постоје. 
Евидентно је да кредит није намењен почетнику у пословању, већ би одобрена 
финансијска средства била употребљена за постојећи породичи посао и везан за 
већ постојеће пословање радње ФМП Сања Пејић.

3.865.644,00
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"М & Н 2013" доо
1.498.000,00

Велика Плана, 
Крњево

15. Улагање у набавку опреме за технички 
преглед и мини сервис

Пословни простор је у породичном власништву (супруг власнице Друштва) . 
Према Уговору о закупу који је достављен, ради се о објекту који је у изградњи и 
за који је достављена грађевинска дозвола. Уколико се кредит за куповину опреме 
одобри, није јасно где ће се иста сместити.

2.600.000,00

УКУПНО   за Подунавски округ 8.338.244,00

4.908.820,00

Шумадијски округ

Љиљана Васојевић пр. 
Up living 1.470.000,00

Крагујевац16. Улагање у набавку опреме за производњу 
готових текстилних прозвода

Вредност хипотеке не покрива тражени износ кредита.
Добављач СЗТР Зебрано је регистрован на истој адреси Кнез Михаила 48, где је 
административно седиште  *УП ЛИВИНГ*
Пословни простор,  где се обавља производња у Душана Мугоше 24 у Крагујевцу, 
који је у закупу и под хипотеком *ПроЦредит* банке. 
На истој адреси, где се обавља производња у Душана Мугоше 24 у Крагујевцу, 
постоји "МЕГАВАСОЈЕВИЦ" ДОО, предузеће које је регистровано за исту 
делатност: производњу готових текстилних производа.
Оснивач предузећа "МЕГАВАСОЈЕВИЦ" ДОО, Гојко Васојевић,  био је оснивач 
СЗР Васојевић, ком је одобрен кредит Фонда 2007.године за куповину опреме за 
исту делетност, као што се И по овом захтеву тражи.
Достављена је изјава о повезаним лицима у којој је уписано да оснивач нема 
повезаних лица, што се из наведеног види да је нетачно.

2.100.000,00

Гордана Радовановић пр. 
Производња парфема 
"Ирис мирис"

1.470.000,00

Крагујевац17. Улагање у набавку опреме за производњу 
парфема, тоалетних вода и лосиона

Делатност којом предузетник намерава да се бави је производња парфема и 
тоалетних препарата. Оснивач радње је Радовановић Гордана која има 66 година. 
Лице за контакт са Фондом је син оснивача Никола Радовановић који има 
отворену ЗТР Ирис Парфеми Крагујевац, мат.бр. 63139726, која је у блокади у 
износу од 995.176,24 дин, од 07.11.2014 год.до данас. Није достављена исправна 
изјава о повезаним лицима, обзиром да постоје повезана лица. Евидентно је да 
се кредит за набавку опреме тражи за сина оснивача ЗТР Ирис Парфеми.

2.100.000,00

УКУПНО   за Шумадијски округ 4.200.000,00

2.940.000,00

Зајечарски округ

Зоран Недељковић п.р 
производња црева 
Зоћа030 Бољевац

560.350,00

Бољевац18. Куповина производне опреме. - Не постоји ближи опис локације и опис самог пословног простора;
- Није достављено решење о порезу на имовину и лист непокретности за 
пословни простор;
- Профактура за опрему не садржи све неопходне елементе и није у складу са 
инструкцијама датим у Садржају потребне документације;
- Добављач је профактуру издао на меморандуму са огранком који више не 
постоји;
- Накнадана достава тражене докумнетације и информација тражена маилом у 
три наврата, без одговора.

800.500,00
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УКУПНО   за Зајечарски округ 800.500,00

560.350,00

Моравички округ

Beat доо
3.500.000,00

Ивањица19. Улагање у набавку опреме-сто за 
испитивање и сервис дизел пумпи

-понуђена обезбеђења за кредит   су оцењена као неприхватљива( хипотека,  јер 
је понуђени објекта неукњижен, а поступак његове легализације је  покренут , али  
није завршен  , а понуђени јемац није би прихватљив , јер није достављена 
комплетна документација, па није било могуће оценити његов бонитет у свим 
сегментима ), па је Беат доо добио шанса да понуди неко ново обезбеђење. 
Дана 9.9.2016.године је достављен допис  у коме Беат доо тражи  да се рок за 
достављање документације за хипотеку додатно продужи . Од тада је протекло 
више од 2 месеца , а ништа од документације није достављено.
Како је захтев за кредит примљен у Фонд још  8.7.2016.године, то сматрамо да је 
рок за допуну документације истекао, али се клијенту нуди могућност да се  јави 
са новим захтевом када комплетира потребну документацију.

5.400.000,00

УКУПНО   за Моравички округ 5.400.000,00

3.500.000,00

Нишавски округ

Тамар Пејић п.р 
Поликлиника Лонга Вита 
брт Ниш

2.100.000,00

Ниш-Медиана, 
Ниш

20. Куповина бирезонантног апарата за 
дијагностику и терапију.

Као средство обезбеђења по овом кредиту понуђено је јемство другог правног 
лица , Агроградња доо Ниш. Према подацима из финансијских извештаја за 
2014.годину јемац има исказан нето губитак што је разлог за дисквалификацију 
јемца и није могуће прихватити га као средство обезбеђења по овом кредиту.

3.159.486,87

УКУПНО   за Нишавски округ 3.159.486,87

2.100.000,00

Косовско-митровачки округ

Pjanox доо
4.200.000,00

Звечан21. Улагање у набавку опреме за производњу 
палета

Гаранција понуђене банке, која је предложена као средство обезбеђења уредног 
враћања кредита, је оцењена као неприхватљива.

6.600.000,00

УКУПНО   за Косовско-митровачки ок 6.600.000,00

4.200.000,00

У К У П Н О 64.610.609,93

42.124.271,61
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