ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
захтева за start up који су одбијени на 33 седници Управног одбора
24.06.2016. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

"Електро домаћинство" пр. Палилула,

Улагање у набавку машина за одржавање
и чишћење пословних просторија, локала,
магацина

2.380.000,00

Палилула,
Београд

Улагање у куповину прикључног возилахладњаче за превоз роба у
температурном режиму

1.781.424,00

Лазаревац

Београд

2.

3.

4.

Inter logistics BG пр.

"Десиредреам" о.д.

DU & GO Аутопревозник

УКУПНО за

Сурчин,
Добановци

1.666.000,00

Оснивач предузетничке радње је пословођа друге предузетничке радње (Агенција
*И.М.И.* Београд), што није у складу са условима Програма подстицања развоја
предузетништва.
Понуђено средство обезбеђења није прихватљиво обзиром да је понуђено
јемство Агенције *И.М.И.* Београд, чији бонитет није задовољавајући за тражени
износ средстава.

1.246.996,80

Планирано улагање није у складу са Програмом обзиром да клијент планира
куповину основног средства за обављање делатности међународног транспорта,
произведеног 2000.г., које је добављач користио за обављање делатности и које
је понуђено за залогу.

Улагање у набавку опреме за радио
станицу

1.312.500,00

Опрема која је предвиђена за средство обезбеђења није прихватљива.

Куповина возила за пружање услуга
транспорта

3.161.492,00

Београд

918.750,00

2.071.295,00

По Програму за старт уп кредите није могуће финансирати делатност транспорта
и превоза робе.
Вештак је процењивао стан бр.2 на првом спрату и поткровљу у ул. Душанова бр.
103. Увидом у Препис листа непокретности бр. 2984 КО Добановци констатује се
да је уписана породична стамбена зграда бр.4 по Закону о озакоњењу објеката са
подрумом, приземљем, спратом и поткровљем и да није извршено етажирање
објекта. Како стан бр.2 не постоји као такав уписан у надлежном катастру
непокретности, у том случају није могуће уписати хипотеку на делу зграде која
није етажирана, већ само на целој згради.

8.635.416,00
5.903.041,80

Северно-банатски округ
5.

"Планер М" пр.

Нови Кнежевац

Улагање у набавку опреме за резање
делова за палете

2.625.000,00

Предмет улагања је опрема старија од 5 година.

1.837.500,00

Страна 1 од 3

Р.Бр.

Општина и
место улагања

Инвеститор

УКУПНО за

Намена улагања

Северно-банатски округ

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

2.625.000,00
1.837.500,00

Јужно-бачки округ
6.

"ПРИМА ОЗОН" ДОО

Нови Сад

Набавка и достава медицинске опреме

6.000.000,00

- Инвеститор регистрован за трговинску делатност

4.200.000,00

- Друштво не планира да средствима кредита набави опрему за сопствену
делатност већ за делатност другог повезаног правног лица - Специјалистичку
болницу Глобал Царе Сургерy
- Процена вредности непокретностипонуђене за хипотеку је урађена од стране
вештака који се не налази на листи за Фонд прихватљивих судских вештака.

УКУПНО за

Јужно-бачки округ

6.000.000,00
4.200.000,00

Подунавски округ
7.

Square SMP пр

УКУПНО за

Смедеревска
Паланка

Улагање у куповину нове опреме за
обављање делатности производње
колача и осталих посластица

Подунавски округ

1.900.000,00
1.330.000,00

-Средства траженог кредита су намењена куповини пулта, витрине за колаче и
два стола за израду колача од предузетничке радње *Кант Маxимус* из
Смедеревске Паланке , која је у тренутку издавања профактуре била у прекиду
обављања делатности ( прекид траје од 17.августа 2015.године), што је оцењено
као неприхватљиво
--* Сqуаре СМП* је у документацији уз захтев за кредит доставио изјаву у којој
тврди да нема повезаних лица, али је Сектор ризика провером утврдио да на истој
адреси постоји предузетничка угоститељска радња у власништву супруга
Драгане Милошевић, што је додатни разлог који иде у прилог одлуци да се овај
захтев одбије.

1.900.000,00
1.330.000,00

Рашки округ
8.

"Рај Рајковиће" пр., Нови
Пазар

УКУПНО за

Нови Пазар, с.
Рајковиће

Рашки округ

Улагање у објекат за прераду воћа

1.497.589,00
1.048.312,00

По Програму за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању није дозвољена изградња новог објекта.

1.497.589,00
1.048.312,00
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Нишавски округ
9.

" Мегацоп Градња " д.о.о

УКУПНО за

Ниш-Палилула, Куповина производне опреме и тос.
Ниш

Нишавски округ

5.920.800,00
4.144.560,00

Подносилац захтева планира куповину половне опреме - багера произведеног
2003.године, што није у складу са условима прописаним од стране Министарства
привреде (опрема је старија од 5 година).

5.920.800,00
4.144.560,00

УКУПНО

26.578.805,00
18.463.413,80

Страна 3 од 3

