
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

04.08.2016. год.од 
захтева за start up који су одбијени на  XXXV  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

"Гурман-мирис доброг 
јутра" доо, Мељак 3.077.460,75

Барајево, 
Вранић

1. Улагање у набавку приколице са опремом 
за производњу хлеба, пецива и колача

С обзиром да клијент планира да купи приколицу од добављача који је био 116 
дана у блокади, а уз то нема ни место ни дозволу где би стајала приколица, која 
би била покретни угоститељски објекат, као ни адекватно возило за превоз исте, 
приколицу  није могуће финансирати за намену угоститељства из средстава 
кредита. По Програму за подстицање развоја предузетништва није могуће 
финансирати угоститељску делатност. Наведена опрема по другој профактири 
такође није производног карактера, већ су у питању расхладне и топле витрине и 
коморе, тако да се предлаже одбијање кредитног захтева по овом основу.

4.396.372,50

"Књижара - 95" пр.
990.150,00

Чукарица, 
Београд

2. Улагање у набавку машине за фискалне 
ролне, машине за штампање позивница и 
честитки

-Сектор ризика је проценио као високо ризично улагање средства   у тражену 
намену , пре свега јер је  заложни дужник власник имовине која је понуђена за 
хипотеку  - повезано лице (Брест Комерц , чији је власник отац власника Књижаре 
95 ) у вишегодишњој блокади , послује са губитком,  па је у велики ризик отварања 
стечајног поступка над овим Друштвом , што би могло да доведе и до евентуалног 
побијања правне радње уписа хипотеке,
-Рачун Књижаре 95 је у 2015.години, првој години пословања , а и у 2016.години 
већ био више дана у блокади.

1.414.500,00

"ТНТ БГ" пр.
2.100.000,00

Гроцка3. Улагање у куповину доставно 
транспортних возила

- Радња има регистрован прекид обављања делатности у АПР -у од 09.06.2016. 
године 

- Неприхватљив инструмент обезбеђења- хипотека недовољне вредности и 
квалитета за тражени износ кредита

- Некомплетна документација - нису достављени докази о пословном простору где 
је смештена постојећа опрема, односно где се обавља делатност као и докази о 
основу стицања постојеће опреме. Недостаје и Потврда прекршајног суда у 
Београду да се против оснивача не води истражни и кривични поступак као и 
Потврда Пореске управе о измиреним доспелим обавезама јавних прихода, 
фотографије опреме као и доказе о простору где планира да смести опрему који 
планира да купи средствима кредита.

3.000.000,00
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"Маниера" доо, Београд
2.095.800,00

Раковица, 
Ресник

4. Набавка опреме за пекарску делатност Планирано средство обезбеђења уредне отплате кредита је јемство привредног 
друштва незадовољавајућег бонитета, које је у исто време и закуподавац 
пословног простора и добављач опреме.
Осим тога, недостаје документација о иницијалној вредности опреме која је 
предмет кредитирања и потврда привредног суда да привредном субјекту није 
изречена правоснажна мера забране обављања делатности.
Захтев се може разматрати уколико клијент понуди хипотеку као средство 
обезбеђења уз адекватну допуну документације.

2.994.000,00

"Зона хране" доо
1.235.136,00

Чукарица, 
Београд

5. Улагање у набавку опреме-масина за 
производњу врећа и фолија

Приликом обраде кредитног захтева, установљено је да недостаје део 
документације, и то: 1. Оригинал профактуре за опрему која се набавља, а која је 
уједно и обезбеђење кредита и 2. Уговор о закупу пословног простора и доказ да 
је у власништву закуподавца. Због наведених разлога  предлаже се одбијање 
кредитног захтева.

1.764.480,00

"Жаклина Савић пр. 
Транспорт" 1.050.000,00

Гроцка, Врчин6. Улагање у набавку транспортног возила Ризик клијента оцењен је као висок, јер је била оснивач и сувласник у привредном 
друштву СТЕЕЛ-ПРОДУЦТ ДОО-у стечају, које је радило до 2009. године, када је 
и обрисано из АПР. Такође, добављач није доставио сву потребну документацију. 
Због наведених разлога, предлаже се одбијање кредитног захтева.

1.500.000,00

УКУПНО   за Београд 15.069.352,50

10.548.546,75

Јужно-бачки округ

"Гербер гранит" пр.
463.639,41

Нови Сад, 
Петроварадин

7. Улагање у набавку опреме за сечење и 
полирање камена

Достављена документација није комплетна.662.342,02

УКУПНО   за Јужно-бачки округ 662.342,02

463.639,41

Сремски-округ

ПР "Прерада и 
конзервирање меса" 1.050.000,00

Пећинци, Деч8. Улагање у набавку опреме за прераду, 
хлађење и замрзавање меса

Отац оснивача предузетничке радње је од 01.07.2008. до 27.11.2013.г. имао 
регистровану предузетничку радњу ЗИГ Жикица Ђурић пр, за исту делатност и на 
истој локацији као подносилац актуелног кредитног захтева, која је добила старт 
ап кредит Фонда у 2009.г. за набавку опреме у износу од 1.000.000,00рсд и има 
неизмирен дуг према Фонду у износу од 1.771.972,35рсд.

1.731.662,50

EM Photo studio пр.
457.882,60

Рума9. Улагање у набавку опреме за опремање 
фотографског студија

Опрема, која се купује фотоапарат, штампач, осветљење, торбе, мишеви и 
тастатуре, појединачно  су опрема ниске вредности и на њима није могуће 
успостављење залоге на опреми као инструмента обезбеђења.

7.541.118,00
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УКУПНО   за Сремски-округ 9.272.780,50

1.507.882,60

Мачвански округ

"Пек-МС" пр.
2.100.000,00

Лозница, Доња 
Бадања

10. Улагање у набавку опреме за производњу 
ПЕ и ХДПЕ

На адреси клијента послује и предузетничка радња СЗР Пек Илић Љиљана пр, у 
истом објекту са истом опремом. СЗР Пек је корисник кредита Фонда из 2013.г. у 
износу од 2.350.000,00рсд  са неизмиреним дугом у износу од 920.661,00рсд.
Добављач опреме за кредит СЗР-а Пек из 2013.г. је произвођач опреме за кредит 
клијента Пек-МС, али се сада јавља посредник у набавци.

3.000.000,00

УКУПНО   за Мачвански округ 3.000.000,00

2.100.000,00

Подунавски округ

"Мен-инг систем" доо
1.046.544,90

Смедерево11. Улагање у набавку опреме за офсет 
штампу, производњу штампане картонске 
амбалаже и ПВЦ галантерије

Предлаже се одбијање захтева за кредит, обзиром да је Клијент од 
26.11.1998.г.,пословао као предузетничка радња Мен-инг , МБ: 54180691; а 
одлуком АПР-а од 10.08.2015.г, је пререгистрован као правно лице Мен-инг 
систем доо, које је наставило да обавља делатност предузетничке радње. Како је 
реч само о промени правне форме привредног субјекта, овај захтев се не може 
разматрати по програму за  *старт уп* кредите.

1.495.064,14

УКУПНО   за Подунавски округ 1.495.064,14

1.046.544,90

Шумадијски округ

"ИНВЕНТОР ИН НИКА 
ЦОМПАНY" Д00 4.200.000,00

Крагујевац12. Набавка основних средстава По Програму подстицања развоја предузетништва за старт уп кредите 
неадекватна је намена улагања и за тражени износ кредита није достављен 
адекватан инструмент обезбеђења.

6.600.000,00

"Еуро форте дуо" доо
4.200.000,00

Крагујевац, 
Маршић

13. Улагање у набавку опреме за пржење и 
млевење кафе

Понуђено средство обезбеђења уредне отплате кредита није прихватљиво.6.000.000,00

" ММ Логи - трансфер " 
д.о.о 2.705.500,00

Крагујевац14. Куповина теретног возила. Предмет куповине је употребљавано теретно возило М.А.Н., произведено 
2010.године, што није у складу са Програмом Фонда и Јавним позивом (возило је 
старије од 5 година).

3.865.000,00

УКУПНО   за Шумадијски округ 16.465.000,00

11.105.500,00
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Златиборски округ

"А.Л.К. Н.Б. Пештер" доо, 
Нови Пазар 4.200.000,00

Сјеница, с. 
Долиће

15. Улагање у набавку опреме за мужу крава Понуђено средство обезбеђења (хипотека ) враћања кредита није адекватно. А 
планирано улагање није у складу са Програмом обзиром да Клијент планира 
куповину опреме за примарну пољопривредну производњу.

6.083.603,00

"Ђурић Поникве" доо
4.200.000,00

Ужице16. Улагање у набавку приколице хладњаче Привредно друштво ’’Ђурић Поникве’’ доо основано је одлуком Младена Ђурића о 
наставку обављања делатности предузетника Младен Ђурић ПР, Аутопревозник 
Ужице МБ 61388087.Предузетничка радња пословала је у периоду од 
12.02.2010.године до 30.04.2015.године када је и променила правну форму, што 
није у складу са Програмом подстицања развоја предузетништва кроз 
финансијску подршку за почетнике у пословању, обзиром да се ради о 
привредном субјекту који је основан пре више од 6 година.
И

6.000.000,00

УКУПНО   за Златиборски округ 12.083.603,00

8.400.000,00

У К У П Н О 58.048.142,16

35.172.113,66

Страна 4 од 4


