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09.02.2015 . год.од 
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Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Јужно-банатски округ

"Долар Гај" пр.
6.000.000,00

Ковин, Гај1. Улагање у трајна обртна средства Клијент није доставио тражену документацију: где се обавља делатност, нема 
ниједног уговора о закупу, ни  доказа о власништву пословног простора, а нема ни 
аналитичких картица у  којима се види коју опрему поседује., није достављен ни 
ППД ПД образац из ког се види колико радника запошљава.
Вредност понуђене некретнине не покрива тражени износ кредита.

30.124.000,00

"Алкан - М"  СЗР
2.700.000,00

Панчево2. Завршетак изградње пословног објекта-
штампарије

У пројекту није наведена вредност радова који су изведени, а који треба да се 
изведу. Пријављен је почетак грађења стамбеног објекта. Предрачун је издало 
привредно друштво "Термомонтелектро" доо, које је регистровано за трговину на 
велико електричним апаратима за домаћинство. Инвестиција је неприпремљена и 
има за последицу негативан ризик пројекта.

3.751.275,00

УКУПНО   за Јужно-банатски округ 33.875.275,00

8.700.000,00

Мачвански округ

ЗТР "Неле Плус"
400.000,00

Лозница, 
Лешница-Стража

3. Улагање у реконструкцију и адаптацију 
објекта и набавку  робе

Предметни захтев се одбија из разлога што зајмотражилац није доставио 
документацију која се тиче обезбеђења кредита ни након послатог дописа и датог 
рока.

941.537,84

УКУПНО   за Мачвански округ 941.537,84

400.000,00

Колубарски округ

"А & Б"  СЗТР
3.200.000,00

Лајковац4. Куповина камиона  ради повећања обима 
пословања

Достављена је процена за половни камион који се купује и царинска деклерација 
за камион произведен 1998.године, али је камион купљен 2006.године и тада је 
коштао 2.500.000,00 РСД, а сада је 3.100.000,00 РСД.. Склопљен је предуговор са 
физичким лицем. Инструмент обезбеђења је зграда трговине и земљиште у 
Лајковцу, чија вредност не покрива износ траженог кредита.

3.200.000,00
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УКУПНО   за Колубарски округ 3.200.000,00

3.200.000,00

Шумадијски округ

СЗР "Радионица Вукић"
1.700.000,00

Баточина5. Улагање у набавку нове, технолошки 
напредне опреме у циљу побољшања 
квалитета готових производа и повећања 
ефикасности производње

Бонитет предузетника је неадекватан за тражени износ кредита.
Јемац је предузетничка радња која је конкурисала код Фонда за развој за исту 
кредитну линију и њен бонитет је неадекватан за оба кредита, а и по Програму 
Фонда за развој, јемац мора бити правно лице.

2.400.000,00

УКУПНО   за Шумадијски округ 2.400.000,00

1.700.000,00

Зајечарски округ

"Хостел Панорама" 
СУЗТР 3.000.000,00

Бољевац6. Доградња соба за преноћиште у оквиру 
хостела

-Документација за улагање није прихватљива. Према решењу о локацијској 
дозволи од 2.7.13.г (без  печата правоснажности)  за доградњу стамбено 
пословног објекта на кп бр 2850/2 ко Бољевац инвеститор  је Васић Никола, који је 
према лн бр.1669  власник стамбено пословне зграде-мотел  Панорама ( није 
раздвојен стамбени и пословни део). Локацијска дозвола не гласи на 
предузетника - Милица Васић Хостел Панорама, који је подносилац захтева за 
кредит. Није достављен   уговор о закупу пола године дужи од траженог кредита. 
Без грађевинске дозволе се не може утврдити да ли се дограђује стамбени или 
пословни део.
Никола  Васић је био корисник кредита по уговору 14868/2009 у износу од 
1.200.000,00рсд за доградњу објекта и набавку опреме, који је исплаћен 6.11.13.г, 
а  мотел Панорама је брисан 30.12.09.г из регистра АПРа,
-Висок је ризик средства обезбеђења кредита за тражени износ кредита узимајући 
у обзир могућност утрживости хипотеке,
-Оцена финансијског стања предузетника није задовољавајућа у посматраном 
периоду. У 2013.г је остварен пословни губитак од 79.000,00рсд. Биланси са  
проширени ставкама 2014.г нису потписани нити је стављен печат. Нису 
достављени закључни лист, књиговодствене картице купаца, добављача 2013.г и 
2014.г. Није достављен образац са спецификацијом запослених радника и  
изводом о плаћању доприноса и  плата. Није достављена документација за  
утврђивање прихватљивости извођача радова.

3.840.000,00

УКУПНО   за Зајечарски округ 3.840.000,00

3.000.000,00

Моравички округ

ТУР "АБЦ"
2.500.000,00

Лучани, Гуча7. Улагање у трајна обртна средства Повезано лице " Златна потковица" из Гуче,  каснило је у отплати кредита Фонда 
и 77,44% кредита је наплаћено принудно од истог јемца, који је понуђен као 
средство обезбеђења и по овом кредиту.

2.500.000,00
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УКУПНО   за Моравички округ 2.500.000,00

2.500.000,00

Рашки округ

"Еко-табс" пр.
1.850.000,00

Краљево8. Куповина опреме ради повећања 
капацитета производње

Машина се увози из Кине, али достављено је више понуда, ниједна оригинал, није 
достављен превод профактуре, а ни уговор са шпедитером, који би увезао 
машину из Кине. Не зна се начин плаћања, ни начин испоруке.

2.159.000,00

УКУПНО   за Рашки округ 2.159.000,00

1.850.000,00

У К У П Н О 48.915.812,84

21.350.000,00
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