
71.944.640,00
17.986.160,00

10.738.560,00
2.684.640,00

82.683.200,00
20.670.800,00

10.934.410,00
4.594.290,00

10.934.410,00
4.594.290,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години
- предузетници и правна лица за 1. седницу Управног одбора од 04.12.2020. год.

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Предрачунска

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.
СЦРАП ИРОН доо
Панчево (МБ:
20975539)

Добановци
Улагање у набавку опреме за
производњу кућне и базне
хемије

89.930.800,00

Понуђена непокретност за хипотеку је оцењена као неприхватљива, јер је за хипотеку понуђена
Зграда хемијске индустрије - магацин за смештај хемикалија и амбалаже бр.зг.2 на кп.бр. 24/2
КО Палилула, у својини Технохемија АД, Београд, а Решењем Привредног суда у Београду
Посл.бр. 1. Рео.28/2015 од 20.05.2016. године, потврђено је усвајање Унапред припремљеног
плана реорганизације Технохемија АД, који је објављен на интернет страни Агенције за
привредне регистре дана 07.11.2016. годне. У тачки 9. поглавља V Попис мера и средстава за
реализацију Плана реорганизације, утврђено је да План реорганизације не предвиђа давање у
залог оптерећене или неоптерећене имовине, изузев за сврху редовног пословања у случају
додатних обавеза насталих из редовног пословања и за потребе издавања гаранција од стране
финансијских институција. Како је евидентно да намена давања овог објекта за хипотеку, која
би служила као обезбеђење за тражени кредит, не спада у сврху дозвољену УППР-ом , то овај
захтев не може бити узет у разматрање.

2.
TRGOMATIK DOO
DOBANOVCI (MB:
07751435)

Dobanovci Kupovina nove opreme-mašina 13.423.200,00

Доо не испуњава услове Програма имајући у виду услов да средства по Програму не могу
бити употребљена ради обављања делатности извођења грађевинских радова од стране
привредних субјеката који не поседују своју грађевинску оперативу потребну за извођење
радова. Клијент не испуњава овај услов имајући у виду основна средства која поседује и да у
периоду од 31.12.2016.године до 31.12.2019.године према ЦРОСО извештају запошљава
једног радника. Такође, кредитни бонитет привредног субјекта је неприхватљив за
2019.годину.

Укупно за Београд 103.354.000,00

Браничевски округ

3.

GRANIT TRADE
AGK DOO
KUČEVO-ZELENIK
(MB: 21016489)

Zelenik Proširenje prodajnih kapaciteta i
izgradnja magacinskog prostora 29.684.493,00

- Остварени приходи у 2019.години износе 10,7милРСД, док је тражени износ кредита
10,9милРСД; - Број запослених константно смањиван последњих година, тако да тренутно
делатност обавља са свега 2 запослена радника, што није задовољавајуће за тражени износ
кредита; - Достављена грађевинска дозвола гласи на инвеститора Миладиновић Бобана
(физичко лице) и финансијера GRANIT TRADE AGK д.о.о. Зеленика, што није прихватљиво за
Фонд за развој РС; - Тражена су бесповратна средства у износу од 4.594.290,00РСД, док је
максимални износ бесповратних средстава, обзиром на седиште у 4. групи неразвијених,
3.750.000,00РСД. 

Укупно за Браничевски округ 29.684.493,00

Јужно-банатски округ
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6.022.858,00
1.505.715,00

6.022.858,00
1.505.715,00

38.000.000,00
9.500.000,00

38.000.000,00
9.500.000,00

9.600.000,00
2.400.000,00

9.600.000,00
2.400.000,00

4.

METRUM
DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
ZA IZVOĐENJE
RADOVA U
GRAĐEVINARSTVU
VRŠAC (MB:
21181650)

Vršac Ulaganje u nabavku opreme-
midi bagera guseničara 7.528.573,00

Доо не испуњава услове Програма имајући у виду услов да средства по Програму не могу
бити употребљена ради обављања делатности извођења грађевинских радова од стране
привредних субјеката који не поседују своју грађевинску оперативу потребну за извођење
радова. Клијент не испуњава овај услов имајући у виду основна средства која поседује и
високе трошкове производних услуга (47% пословних расхода) који говоре о томе да у
значајном обиму за извођење радова користи подизвођаче.

Укупно за Јужно-банатски округ 7.528.573,00

Мачвански округ

5.

DOO INTER
MATRIKS NOVI
SAD (MB:
20678470)

Šabac
Kupovina i adaptacija
magacinsko proizvodno
poslovnog prostora

40.916.000,00

Клијент не испуњава услове за одобрење траженог износ кредита пре свега због лошије оцене
бионитета ( висока задуженост, низак ниво капитала, релативно мали број запослених за
делатност којом се клијент бави , недовољна висина прихода који се остварују из производног
дела пословања) , али и због недовољне вредности понуђеног обезбеђења, а уз све ово
евидентно је да Интер матрикс из сопствених извора не може финансирати недостајући део до
пуне цене објеката које намерава да купи,посебно када се има на уму да би износ кредита који
би евентуално могао бити предложен , а који би био примерен резултатима пословања
Интерматрикса био максимално на нивоу од 1/4 купопродајне цене, то је онда евидентно да се
ова инвестиција не би могла реализовати. А, ако се овоме дода и чињеница да су објекти који
се купују укњжени као стамбено -пословни ( па иако се користе само за пословне намере,
како сам клијент наводи), те да "стамбени" део није одвојен од пословног, то ово не може бити
предмет кредитирања средствима овог Програма. Такође и већ наведена чињеница да се
највећи део прихода остварује од трговинске делатности такође доводи у питање подобност
овог захтева за Програм по коме је конкурисао, па се због свега наведеног предлаже
одбијанеј овог кредитног захтева.

Укупно за Мачвански округ 40.916.000,00

Поморавски округ

6.

PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU I
TRGOVINU
NATURA GUSTO
DOO PARAĆIN
(MB: 21172278)

Čepure
Investiciono ulaganje u novu
proizvodni opremu za
proizvodnju čipsa od pirinča

12.000.000,00

Предлаже се одбијање имајући у виду да је подносилац захтева доставио предрачун за набавку
опреме за производњу пиринчаног чипса, издат од стране неприхватљивог добављача,
предузетничке радње С.З.Р. Дијана, Слободан Станиш ПР, Мијатовац, матични број 54792905,
која се бави производњом обуће, док према Програму подстицања предузетништва кроз
развојне пројекте у 2020.години, "у случају набавке нове опреме, добављач опреме може бити
само произвођач опреме или увозни/овлашћени дистрибутер те опреме".  Осим тога,
подносилац захтева већ користи кредит за ликвидност COVID19 по Уговору број 102554 од
20.07.2020.године у износу од 3.000.000,00РСД, а јемац је по кредиту за ликвидност
COVID19 за повезано лице Фабрика за производњу грађевинског материјала Марко
Тодоровић MATOX а.д. Параћин, по Уговору број 103053 од 14.09.2020.године у износу од
5.000.000,00РСД који су у грејс периоду.

Укупно за Поморавски округ 12.000.000,00

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Предрачунска

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања
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35.000.000,00
10.500.000,00

12.000.000,00
3.000.000,00

47.000.000,00
13.500.000,00

194.240.468,00
52.170.805,00

Златиборски округ

7.

PREDUZEĆE ZA
TRANSPORT,
TRGOVINU, UVOZ-
IZVOZ ZLATAR-
ŠPED DOO,
VRANEŠA (MB:
07935293)

Vraneša
Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju peleta i ostalih
elemenata od drveta

55.479.291,66

Осататак вредности понуђене хипотеке није довољне вредности за обезбеђење кредита јер је
друштво корисник кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне
пројекте по Уговору бр. 100067 из 2018. године одобреног у износу од 50,0 мил рсд и
кредита за ликвидност по Уговору бр. 102483 из 2020. године одобреног у износу од 15,0
мил рсд за које је обезбеђење хипотека првог и другог реда на истим непокретностима које су
понуђене за обезбеђење предметног кредита. Осим тога, корисник је и бесповратних средстава
у износу од 12,5 мил рсд по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне
пројекте те друштву није могуће одобрити тражених 10,5 мил рсд бесповратних средстава јер
би свеукупна државна помоћ прелазила 23,0 мил рсд.

8.

DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU
KONFEKCIJE MS
DOO BAJINA
BAŠTA (MB:
17500759)

Bajina Bašta Ulaganje u nabavku opreme za
šivenje 15.294.588,00 Делатност друштва није у складу са Програмом, имајући у виду да се друштво бави

искључиво лоан пословима (услужно шивење).

Укупно за Златиборски округ 70.773.879,66

Укупно 264.256.945,66

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Предрачунска

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 08.12.2020. год.
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