
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

01.10.2015 . год.од 
захтева за предузетнике који су одбијени на  24  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Северно-бачки округ

Royal Jewels ЗТР
7.000.000,00

Суботица1. Реконструкција објекта, куповина машина 
и полуготових производа

- Економско-финансијски бонитет радње према критеријумима Фонда није 
задовољавајући за тражени износ кредита (приходи, промет )
- Достављена документација није достављена у складу са садржајем, недостаје: 
   уписано право закупа у надлежни регистар непокретности, промети по рачунима 
у прошлој години
- Планирани део инвестиције од 3,5 мил. Рсд који се односи на реконструкцију 
Закупљеног пословног објекта површине 21м2  предвиђен је у износу од чак 
1400еур/м2
- Економско-тржишни  аспект пројекта нејасан и недовољно разрађен

10.281.566,00

УКУПНО   за Северно-бачки округ 10.281.566,00

7.000.000,00

Јужно-бачки округ

"ЕНЕРГОФИНА"
3.600.000,00

Нови Сад2. Рефундација за куповину пословног 
простора због нових инвестиција и 
запошљавања

- привредни субјект нема ни једног запосленог - предузетница обавља делатност 
из радног односа;
- намена улагања није предвиђена програмом Фонда - рефундација куповине 
пословног простора купљеног кредитом банке је рефинансирање кредита 
пословне банке;
- средство обезбеђења је објекат степена готовости 85% чија је процењена 
тржишна вредност за скоро 40% већа од цене по којој је купљен у априлу 2015.г.

12.000.000,00

УКУПНО   за Јужно-бачки округ 12.000.000,00

3.600.000,00

Колубарски округ

"Оља стyлес" пр.
4.000.000,00

Ваљево3. Улагање у куповину опреме за козметички 
салон и улагање у трајна обртна средства

Бонитет предузетничке радње није задовољавајући за тражени износ кредита. 
Осим тога, пројекат је оцењен као ризичан имајући у виду достављену 
документацију за планирана улагања, локацију и чињеницу да је супруг 
предузетнице заложни дужник за спорне кредите Фонда привредног друштва 
регистрованог за штампарску делатност чији је био сувласник.

4.236.507,09

Страна 1 од 3
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УКУПНО   за Колубарски округ 4.236.507,09

4.000.000,00

Шумадијски округ

" Певац Плус " п.р 
Александар Николић, 
Крагујрвац

3.000.000,00

Крагујевац4. Набавка материјала. Јемац , који је понуђен као средство обезбеђења, је са незадовољавајућим 
бонитетом.

6.500.000,00

УКУПНО   за Шумадијски округ 6.500.000,00

3.000.000,00

Зајечарски округ

"Лаки превоз" пр
2.500.000,00

Зајечар5. Набака аутобуса. Пословни план је непотпун, није било могуће урадити обраду предмета.  
Вредност половног аутобуса, који је предмет куповине, је прецењена.

2.500.000,00

УКУПНО   за Зајечарски округ 2.500.000,00

2.500.000,00

Нишавски округ

Миливоје Ђорђевић ПР, 
Радња за изнајмљивање 
аутомобила ШЕГОВИЋ 
LOGISTIC Ниш

5.000.000,00

Ниш-Палилула, 
Ниш

6. Улагање у ТОС. Према подацима који су достављени у пословном плану , није било могуће 
урадити квалитетну обраду предмета.

7.000.000,00

УКУПНО   за Нишавски округ 7.000.000,00

5.000.000,00

Пчињски округ

Cerak  СЗР
2.400.000,00

Врање7. Набавка сировина и материјала. Евиденцијом кроз базу података НБС евидентирана је непрекидна  блокада 
рачуна у периоду од 350 дана.

2.400.000,00

УКУПНО   за Пчињски округ 2.400.000,00

2.400.000,00
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У К У П Н О 44.918.073,09

27.500.000,00

Страна 3 од 3


