ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
захтева за start up који су одбијени на 34 седници Управног одбора
14.07.2016. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

"Лимо сервис
Радовановић Но1"

Чукарица,
Београд

Улагање у набавку опреме/возила за
покретање рентацар-а

7.261.400,00
4.200.000,00

Неадекватно обезбеђење – јемац остварује далеко ниже приходе од траженог
износа кредита, нема запослених нити сталну имовину, капитал минималан и
недовољан за тражени износ кредита
Непотпуна документација – достављена уверења МУП –а, суда и Пореске управе
старији од 30 дана
Неприпремљена инвестиција – није достављена документација за канцеларијски
простор који се помиње у пословном плану нити докази о власништву над
земљиштем које се узима под зскуп као паркинг простор.

2.

Nibs company доо

УКУПНО за

Младеновац

Улагање у набавку опреме за производњу
тоалет папира, убруса и салвета

Београд

2.140.000,00
1.498.000,00

-Предмет финансирања је опрема за производњу тоалет папира коју је 2015.г.
произвела фирма ПРЕГОТЕХНИКА ДОО Чачак, док је понуду за наведену опрему
издала СЗТР *ЕЦО ФРЕСХ* Лапово ( регистрована за производњу предмета од
папира за личну употребу у домаћинству).
-Уз достављену понуду није достављен доказ о начину стицања својине или
доказ о власништву опреме, као и доказ да је опрема плаћена у целости, процена
суд.вештака и изјава власника да је спреман да је отуђи.
-Такође, СЗТР *ЕЦО ФРЕСХ* Лапово је био корисник кредита код Фонда где је
намена била куповина опреме за исту делатност.
-Закуподавац пословног простора, *СЕПАХ* ДОО је у непрекидној блокади 774
дана, док у ЛН постоји забележба Решења о извршењу.

9.401.400,00
5.698.000,00

Браничевски округ
3.

"Бизбаз" доо

Пожаревац

Улагање у набавку опреме за израду
играчака од текстила

4.379.090,00
3.065.363,00

Неприхватљиво обезбеђење - Није достављена потврдаСКН Пожаревац да ли се
провођење промене број 920 - 02 - 6- 268/2014 и одлука бр. 952 -02 -5 71/2014
односе на предметни стан. Постоји несагласност пореског решења и носиоца
права својине на предметном стану бр.12 у ул. Шумадијској бр. 23. Наиме, у
решењу се порезом на имовину задужује Миљковић Савета, а власник стана је
Стокић Давид те је потребно разјаснити ово неслагање.
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Р.Бр.

Инвеститор

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Намена улагања

Браничевски округ

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

4.379.090,00
3.065.363,00

Расински округ
4.

"Пинтер ММ" пр.

УКУПНО за

Крушевац,
Глободер

Расински округ

Улагање у опрему за производњу
бачварских производа од дрвета

3.000.000,00
2.100.000,00

Понуђени објекат у Глободеру, према стварном стању на терену изграђен је са
прекорачењем грађевинске дозволе. Наиме, објекат је уписан са приземљем и
поткровљем, а заправо има подрум, приземље и поткровље. Неопходно је да упис
у надлежном катастру непокретности одговара сварном стању објекта на терену и
у складу с тим доставити нови извод из листа непокретности са тачном
спратношћу објекта. Потребно је било доставити и копију грађевинске дозволе са
печатом правноснажности, као и податак ко је корисник угоститељског дела
објекта - закуп или сл. Такође, није јасно у ком степену је објекат завршен те је
било неопходно да вештак то и констатује у допуни налаза.

3.000.000,00
2.100.000,00

УКУПНО

16.780.490,00
10.863.363,00
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