ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
захтева за предузетнике који су одбијени на VI седници Управног одбора
30.11.2017. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

Лена Нешић пр. ПТР
"Голомеја", Јелашница

УКУПНО за

Стари Град,
Београд

Улагање у куповину пословног простора

1.860.000,00
1.860.000,00

Београд

Намена улагања је куповина малопродајног објекта површине 10м2 у центру
Београда, Теразије 42. Планирана је куповина 1/2 идеалног дела локала, а за 1/6
клијент не може да обезбеди сагласност власника да могу да продају јасно
недефинисану једну половину. Фонд за развој не може финансирати куповину
идеалног дела непокретности. Може се финансирати из средстава кредита само
куповина целог пословног простора, а не сувласнички удео. Уговор о купопродаји
је истекао.

1.860.000,00
1.860.000,00

Јужно-бачки округ
2.

Павел Частван пр.
СЗР"Стил"

УКУПНО за

Бач, Селенча

Улагање у набавку опреме: самоходни
миксер за бетон, хеликоптер машина за
равнање свежег бетона

Јужно-бачки округ

5.233.574,00
5.000.000,00

- Понуђени инструмент обезбеђења - хипотека на непокретностима није
прихватљива јер је на истим уписан терет доживотног уживања у корист Частван
Павела и Частван Ане, као и забележба спора који се води пред Основним судом
у Бачкој Паланци под П.21/14.

5.233.574,00
5.000.000,00

Сремски-округ
3.

Борка Шавија пр. СТР
"Синтелан"

УКУПНО за

Стара Пазова

Сремски-округ

Улагање у трајна обртна средства

3.700.000,00
3.500.000,00

Неприхватљив бонитет - пословну 2015. годину радња је завршила са негативним
нето резултатом те као таква нема право на коришћење средстава Фонда.

3.700.000,00
3.500.000,00
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Нишавски округ
4.

Игор Илић п.р Радња за
обликовање профила и
производњу производа
од лима Илић Градња 217 Прћиловица

УКУПНО за

Алексинац,
Прћиловица

Нишавски округ

Улагање у сировине и материјал због
повећања обима производње предмета од
лима.

Као средство обезбеђења за уредно враћање кредита понуђено заложно право
на опреми-машини за савијање лимова, за коју се наводи да је у власништву
490.000,00 предузетника , а као доказ о основу стицања власништва над опремом достављен
је Уговор о компензацији услуга , закључен између Клијента Илић Градње и
предузетничке радње "Александар Шоповалов"из Прћиловице (наведен је износ
од 120.000,00 динара у Уговору о компензацји), али нису достављени докази да је
предметни Уговор спроведен и да су све обавезе по основу стицања истих
измирене.. Картица основних средстава која је достављена не садржи наведену
опрему) .

490.000,00

490.000,00
490.000,00

УКУПНО

11.283.574,00
10.850.000,00
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