ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
захтева за start up који су одбијени на 1 седници Управног одбора
26.09.2016. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

"Анђела слатко царство"
доо

Раковица,
Београд

Улагање у набавку доставног возила

1.022.566,00

2.

"АП Шума" пр.

Барајево

Улагање у набавку опреме за
аутоперионицу

3.200.000,00

Неадекватна документација везано за планирана улагања - намена кредита је
куповина миксера и половног доставног возила. За миксер је достављена
715.796,20 профактура без битних елемената од стране добављача регистрованог за
Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем који нема
запослене. За половно доставно возило издат је предрачун од стране добављача
регистрованог за Остале пратеће делатности у саобраћају уз који није
достављена процена тржишне вредности возила што је обавезна документација
уколико се набавља половно возило од стране добављача који није регистрован
за трговину половним моторним возилима.

2.100.000,00

Понуђено средство обезбеђења је хипотека другог реда, која је инструмент
обезбеђења и за кредит који је имао предложен раскид уговора због нередовног
измиривања обавеза. Власник хипотеке је отац оснивача, који је понуђен и као
јемац по траженом кредиту, али с обзиром да је потписао уговор о споразумном
регулисању обавеза са Фондом за развој по претходним неизмиреним
дуговањима, неадекватан је док не измири дуговања према Фонду за развој и по
споразумном регулисању обавеза и док се не отплати кредит по ком је заложни
дужник у целости.
На истој адреси где је планирано обављање делатности налази се и очево
предузеће Стовариште коп.

3.

"Био кутак баланс"

Раковица,
Београд

Улагање у набавку опреме за паковање
ринфузне робе

958.504,00 Од понуђених средства обезбеђења -Заложно право *И* реда на опреми која се
купује, могуће прихватити само само пунилицу, што није довољно за тражени
536.762,52 кредит. Документација за додатно средство обезбеђења није достављено.

4.

"Аива логистика" доо

Нови Београд

Улагање у набавку опреме

876.240,00 На основу Програма о изменама и допунама програма подстицања развоја
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, средства
613.368,00 по овом програму не могу користити привредни субјекти који обављају делатност
у области транспорта и саобраћаја, осим доставних возила која служе за превоз
сопствених производа.
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Р.Бр.

5.

6.

7.

8.

Инвеститор

Општина и
место улагања

1.952.383,00

Палилула,
Београд

Улагање у набавку основних средстававозила

6.350.000,00

Стари Град,
Београд

Улагање у набавку опреме за модни атеље

Звездара,
Београд

Улагање у набавку опреме за обраду
дрвета

Лазаревац

My way rent a car доо

Handmade zona пр.

УКУПНО за

Тражени кредит

Набавка опреме за производњу месних
прерађевина, завршетак започете
адаптације пословног простора

"МЕСАРА АММ" ПР
Јасмина Лазовић

"Сузана Перић" доо

Намена улагања

Предрачунска
вредност

1.264.512,00

4.200.000,00

2.124.120,00
1.486.884,00

Београд

2.141.637,30
1.499.146,11

Разлози за одбијање

Програмом је планирана куповина опреме за производњу месних прерађевина у
пословном простору пов.28м2 што је недовољна површина за организовање
производње. Опрема која је предмет куповине је трговинског карактера, а увидом
у документацију која је накнадно тражена, утврђено је да "Месара АММ"
Лазаревац има потписан Уговор о пословно-техбичкој сарадњи са предузећем
"НИД" ДОО Таванкут, по коме ће наведено предузеће радити услужно клање
стоке и прераду меса за Месару АММ, која ће прерађене производе продавати.
Програмо је дефинисано да се трговинска делатност не кредитира.
Предузеће не испуњава услове конкурса, јер делатност изнајмљивања и лизинг
лаких моторних возила није дозвољена као што није могуће финансирање
куповине путничких возила: Шкода *Оцтавиа Амбитион* 1.6.ТДИ и Шкода *Фабиа
Амбитион* 1.0 МПИ.
Комисија за доделу бесповратних средстава је одбила захтев привредног
субјекта Сузана Перић доо Београд, с обзиром да је оснивач привредног друштва
већ имала регистрована 2 привредна субјекта у претходном периоду, те се не
може сматрати почетником.
Неадекватно средство обезбеђења. Предложена опрема за успостављање ручне
залоге је јако уситњена.

18.625.450,30
12.416.468,83

Јужно-бачки округ
9.

10.

"Вулканизер Станић" пр.

"МИРЈАНА НС"

УКУПНО за

Нови Сад

Темерин

Јужно-бачки округ

Улагање у набавку опреме за
вулканизерску радњу

Набавка доставног возила и материјала за
покретање делатности.

2.846.901,24
1.992.900,00

2.142.800,00
1.499.960,00

Понуђено средство обезбеђења је хипотека на непокретности која је оцењена као
неприхватљива обзиром да се ради о објекту који је изграђен без одобрења за
изградњу за чију легализацију је поднет захтев 22.06.2016.г., да је код носиоца
права на објекту уписано да власник односно држалац није утврђен и да је објекат
евидентиран као приземни а да у ствари има две етаже.
Постоји недостајућа документација на којој није инсистирано обзиром да није
достављено прихватљиво средство обезбеђења.
Добављач нове опреме је неприхватљив јер није регистрован за производњу
машина и продају истих.

4.989.701,24
3.492.860,00
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Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Сремски-округ
11.

Инђија

MK Tyres пр.

УКУПНО за

Улагање у набавку опреме за пружање
вулканизерских услуга и услуга
аутоперионице

Сремски-округ

1.488.888,00
1.041.600,00

-оснивач предузетничке радње* МК Тyрес* ( Драгица Крстић) је била оснивач и
*Тигар руббер* доо , који је био регистрован на истој адреси на којој и садашња
предузетничка радња ( Б. Радичевића 41, Инђија), а коме је 2008.године био
одобрен* старт уп* кредит за сличну намену ( набавка опреме за балансирање
гума, реглажу трапа и прање аутомобила) , по коме је , после брисања овог
Друштва из регистра, остао неизмирен дуг од преко 920 хиљада динара , који
Фонд до данас није успео да наплати , јер је јемац , који је требао да служи за
обезбеђење овог кредита такође брисан из регистра убрзо после корисника
кредита.Корисник кредита се никада није обратио Фонду са било каквом понудом
за измирење својих дугова.
Овакав однос према обавезама по кредиту одобреном од стране Фонда је
довољан разлог да Фонд не подржи овај нови захтев за кредит.

1.488.888,00
1.041.600,00

Подунавски округ
12.

FOOD FACTORY 026 ДОО Велика Плана

УКУПНО за

Набавка опреме - теретно комби возило
за сопствене потреве

Подунавски округ

3.200.000,00
2.240.000,00

Заложним правом на опреми као средством пбезбеђења кредита, може се
обезбедити кредит до максималног износа од 1.500.000,00 РСД.

3.200.000,00
2.240.000,00

Шумадијски округ
13.

14.

"Аквица" пр.

"Мачак транс 2016" пр.

Крагујевац

Баточина

Улагање у набавку опреме за дечију
играоницу

Улагање у набавку теретног комби возила

7.580.000,00
2.100.000,00

2.080.000,00
1.456.000,00

15.

"Аки и Боки" пр.

Крагујевац,
Илићево

Улагање у набавку опреме за производњу
алуминијумске столарије и доставног
возила

2.142.857,14
1.500.000,00

Пословни простор у који је уграђена опрема је под хипотеком Марфин банке.
Добављач се бави постављењем водоводних, канализационих, грејних и
климатизационих система, а према пројекту је инсталирао лавиринт у децијој
играоници.
Није достављена комплетна тражена документација за возило које се купује и не
зна се место паркирања теретног возила

Основна делатност предузетничке радње је производња *ПВЦ* и *АЛУ* столарије
а пословним планом је предвиђена куповина теретног возила. Подносилац
Захтева , на захтев Фонда, није доставио адекватне доказе о постојању
производне опреме за обављање основне делатности.
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16.

17.

Инвеститор

Аранђеловац

Jeka-tex пр

Dzoni travel доо

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Крагујевац

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Улагање у набавку опреме за производњу
радне одеће и ХТЗ опреме по ХАСАП-у

3.376.000,00

Улагање у набавку Спринтера-минибуса
за сопствени превоз чланова клуба

3.600.000,00

Шумадијски округ

2.083.200,00

2.520.000,00

Разлози за одбијање

Накнадним проверама рачуна издатих од стране МНП 05 д.о.о., а која нам је
достављена од стране добављача (препродавца) опреме, БТС УНИФОРМЕ д.о.о.,
за опрему коју намерава да прода подносиоцу захтева,установљеноје у контакту
са фирмом МНО 05 да такав рачун не постоји у њиховој евиденцији. Закључујемо
да достављена документација за куповину опреме није валидна и кредит се не
може одобрити.
Из приложеног Пословног плана се види да је циљ кредита набавка транспортног
возила у циљу превоза путника.
На основу Програма о изменама и допунама програма подстицања развоја
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, средства
по овом програму не могу користити привредни субјекти који обављају транспорт
и саобраћај, осим доставних возила која служе за превоз сопствених производа.

18.778.857,14
9.659.200,00

Моравички округ
18.

19.

"МТВ Тики" пр.

"СД Лазић 032" пр.

УКУПНО за

Горњи
Милановац,
Брђани

Улагање у набавку опреме за производњу
палета и пелета

Чачак, Атеница

Улагање у набавку опреме за производњу
ортопедских помагала и добијање
лиценце од Агенције за лекове

Моравички округ

2.200.000,00
1.050.000,00

3.349.440,00
2.100.000,00

Делатност ће се обављати на плацу на ком није саграђен објекат, а нису
достављени докази о власништву за наведени објекат и нису достављена
потребна појашњења.
Није припремљен пројекат, јер се не зна се где ће се обављати делатност и где
ће бити смештена опрема.
Предузетник је раније већ обављао делатност тј. имао регистроване две
предузетничке радње.

5.549.440,00
3.150.000,00

Рашки округ
20.

21.

"Тамс намештај" доо

"Дуомос" доо

Нови Пазар

Нови Пазар

Улагање у набавку опреме за покретање
производње тапацираног намештаја

Улагање у набавку опреме

6.409.387,00
4.191.745,60

44.966.340,00
3.949.638,00

Непокретност предвиђена за успостављање хипотеке није прихватљива.
-Из приложених фотографија , као и приложене процене, констатовано је да
објекат иако је изграђен још 2005.год., до данас није приведен намени. Тренутно
стање објекта доводи у питање његову утрживост, ако би дошло до евентуалне
наплате потраживања.
-оснивач Дуомос доо( Алмир Угљанин) је истовремено и власник предузетничке
радње СТР *Онлy* Н. Пазар, па ово Друштво не испуњава услове за пријаву на
јавни позив за доделу бесповратних средстава, односно кредита код Фонда за
развој .У документацији достављеној уз захтев за кредит ( Изјава о повезаним
лицима) је наведено да Друштво нема повезаних лица .
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Инвеститор

УКУПНО за

Намена улагања

Рашки округ

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

51.375.727,00
8.141.383,60

Нишавски округ
22.

23.

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

Алексинац

Megacop Gradnjaд.о.о

Ниш-Палилула, Куповина опреме за експлоатацију песка и
Ниш
камена ( багер).

УКУПНО за

Куповина нове производне опреме.

6.300.000,00
4.200.000,00

Нишавски округ

5.920.800,00
4.144.560,00

Као једини инструмент обезбеђења за уредно враћање кредита понуђено је
заложно право на будућој опреми, што није у складу са програмом подстицања
развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању ,
обзиром да се ради о износу већем од 1.5 милиона динара.

Као једини инструмент обезбеђења за уредно враћање кредита понуђено је
заложно право на опреми која је у власништву друштва, што није у складу са
Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању, обзиром да се ради о износу већем од 1,5 милиона
динара.

12.220.800,00
8.344.560,00

УКУПНО

116.228.863,68
48.486.072,43
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