ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД
захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди који су
одбијени на VI седници Управног одбора
30.11.2017. год.
од

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

Урош Крстић пр.
рачунарско
програмирање и салон
лепоте S2

УКУПНО за

Београд

Земун

Улагање у набавку опреме за компјутерско
програмирање и ИТ услуге

2.537.340,00
2.030.672,00

Понуђено је јемство Удружења грађана Фрула, које је неприхватљиво по
Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у
привреди, јер се Програмом тражи да јемац буде привредни субјекат тј.
привредно друштво или предузетник.
Као додатни инструмент обезбеђења понуђено је јемство Гуслар Гуле, чији
бонитет је неадекватан за тражени износ кредита.
Претежну делатност је промењена тек 20.06.2017.године, а нису достављени
адекватни докази о обављању новоотпочете делатности. Опрема, која је
наведена да се поседује за рачунарско програмирање, само је набројана, а није
уписана у картици основних средства, него само опрема коју поседује Салон
лепоте С2. Да би се прихватило финансирање неке делатности по овом
Програму, није довољно само променити делатност, већ и обављати делатност
са адекватном опремом, у адекватном пословном простору и са запосленима тог
профила, о чему нису достављени адекватни докази, али је достављен уговор о
пословно техничкој сарадњи са консултантима из *Грапполо Гроуп* доо. Уговор
је склопљен 04.09.2017.године са роком трајања док Урош Крстић не овлада
информатичарским знањем потребним за обављање рачунарског програмирања.
Оснивач је пословођа у салону С2 код Марије Крстић МБ 61500057, који има исти
назив, а Марија Крстић је такође била пословођа у салону зајмотражиоца до
27.06.2017.г
Добављач Студио 54 доо се бави трговином на мало осталом робом на тезгама и
пијацама, тако не може бити добављач за опрему за увођење вентилације.
Студио 54 као добављач опреме, не може у исто време бити јемац по траженом
кредиту.
Добављач СМАРТМАТИК доо је у блокади 138 дана у 2017.години, од чега је у
везаној блокади од 04.07.2017.године, тако да је неприхватљив.
Због свега наведеног може се закључити да клијент не испуњава услове конкурса.
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