ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД
захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди који су
одбијени на VIII седници Управног одбора
28.12.2017. год.
од

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

2.

3.

Master build enterijer доо

Нови Београд

Улагање у адаптацију пословног простора
и набавка опреме: CNC типлерица,
хоризонтални форматизер, праволинијскакриволинијска фледер кантерица

"Типо котлоградња" д.о.о. Палилула,

"Мерис" д.о.о.

УКУПНО за

Београд

15.000.000,00
10.000.000,00

Улагање у набавку опреме-машине за
Београд-Крњача уздужно и кружно заваривање

15.336.033,00

Нови Београд

12.073.476,28

Улагање у набавку опреме -алата за
производњу, дизел агрегата, доставног
возила Doblo Cargo Maxi и пословног
софтвера Navison 2017

10.000.000,00

9.658.781,02

Није достављено прихватљиво средство обезбеђења уредне отплате кредита.
Понуђена је залога на опреми и приложена процена тржишне вредности опреме
(без доказа о власништву) по којој вредност опреме износи 13.420.000,00рсд па
би износ кредита могао износити до 4.792.000,00рсд, знатно мање од тражених
10.000.000,00рсд.
Бонитет привредног друштва није задовољавајући обзиром на вредност имовине
и капитала као и високу укупну задуженост и негативну оцену финансијског стања,
према подацима из финансијских извештаја.
Као обезбеђење по предметном кредиту је понуђена ручна залога на постојећој
опреми – уређај за резање плазмом - *Варцут* 3,2 *Л2/Пх-2,5x12м 1ПЛ+1Г*, која је
неприхватљива из следећих разлога:
- Наведена опрема је процењена од стране овлашћеног судског вештака на
12.366.618,00 рсд, међутим, будући да је опрема произведена 2010.године, тј.да је
старија од 2 године, за обезбеђење може бити признато само 30% процењене
вредности, тј.износ од 3.709.985,40 рсд, што је неприхватљиво с обзиром на
тражени износ кредита,
- Такође, као доказ о власништву опреме, приложен је рачун-отпремница из које
се види да предметна машина није у потпуности исплаћена, па је И због тога
неприхватљива као обезбеђење.
Такође, у кредитном захтеву је наведено да се као обезбеђење за кредит нуди и
ручна залога на будућој опреми, која је предмет кредитирања, што није
предвиђено Програмом подстицања развоја предузетништва кроз подршку
инвестицијама у привреди за 2017.годину.
Предлаже се одбијање захтева узимајући у обзир да привредно друштво склапа
готов производ од већ постојећих купљених производа тј. не производи делове за
свој производ, што није у складу са Програмом подстицања развоја
предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди.

42.409.509,28
29.658.781,02
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Северно-банатски округ
4.

Agroworld д.о.о., Нови
Београд

УКУПНО за

Ада, Мол

Улагање у набавку опреме: дехидратор,
универзална сецкалица, аутоматска
пакерица

Северно-банатски округ

46.238.022,00
23.600.000,00

Поднет захтев није у складу са прописаним условима Програма подстицања
развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреду јер на дан
31.12.2015. године привредно друштво нема ниједног запосленог радника.

46.238.022,00
23.600.000,00

Јужно-банатски округ
5.

6.

"Павле" ДОО

Бурјан Шандор пр. СЗР
"Бурјан"

УКУПНО за

Панчево

Панчево

Улагање у набавку транспортног возила
Renault D18

15.120.129,18

Улагање у набавку доставних возила за
превоз сопствених производа

9.810.210,00

Јужно-банатски округ

12.096.103,34

6.540.140,00

Привредно друштво не испуњава све услове које морају да испуне подносиоци
захтева за доделу средстава по Програму подстицања развоја предузетништва
кроз подршку инвестицијама у привреди. Услов који није испуњен:
- да власници/оснивачи и одговорна лица нису осуђивани за неко од кривичних
дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и друга кривична дела која се
гоне по службеној дужности, као и да се не води истрага ни кривични поступак.
Понуђене непокретности - два стана у приземљу приземне куће у Панчеву, нису
прихватљиве. Један стан је у фази реконструкције и адаптације, а други је ван
функције. За стан који се реновира очигледно је да ће се вршити и пренамена у
пословни простор, што последично има примену нижег пондера. Није достављен
доказ да се ови радови врше на основу грађевинске дозволе која је обавезна код
овако значајних грађевинских радова. Тренутно, физичко стање оба стана није
подобно за упис хипотеке за обезбеђење траженог износа кредита.

24.930.339,18
18.636.243,34

Шумадијски округ
7.

Александар Загорац пр.
СЗТУР"Загорац ДФД",
Сопот

УКУПНО за

Аранђеловац

Шумадијски округ

Улагање у куповину производно-пословног
простора и опреме

7.622.500,00
6.098.000,00

Продавац пословног простора Милош Вуковић је повезано лице са предузетником
зајмотражиоцем, тј. таст Александра Загорца, а отац Снежане Загорац, супруге
зајмотражиоца. У Програму подстицаја развоја предузетништвакроз подршку
инвестицијма у привреди је дефинисано да повезано лице не може бити продавац
пословног простора, који се купује из средстава кредита.

7.622.500,00
6.098.000,00

Страна 2 од 3

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Расински округ
8.

Добривоје Цвејовић пр.
СЗР CD-Produkt

УКУПНО за

Брус, Лепенац

Расински округ

Улагање у набавку опреме: програмски
струг Okuma са 8 променљивих алата,
програмски струг Mori Seiki са 10
променљивих алата

4.838.000,00
3.871.000,00

- Понуђено средство обезбеђења кредита није задовољавајуће, опрема која је
предмет обезбеђења кредита је старија од 30 година, а према доказу о стицању
права својине набављена је по цени од 3.156.268,00 рсд, док је према
достављеној процени вредност опреме значајно већа и износи 4.508.000,00 рсд.
- Није достављена комплетна документација, недостаје потврда прекршајног суда
да привредном субјекту у последње две године није изречена правоснажна мера
забране обављања делатности, издата након оглашавања јавног позива и
потврда Вишег суда (посебно одељење) за власника пред. радње Добривоја
Цвејовића.

4.838.000,00
3.871.000,00

УКУПНО

126.038.370,46
81.864.024,36
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