ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД
захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању
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.

"НИММ ЦОП" ДОО

УКУПНО за

Раковица,
Београд

Улагање у набавку комбиноване машине
за производњу и манипулацију
грађевинским материјалом

Београд

8.048.617,00
3.430.000,00

Обрадом кредитног захтева је утврђено да, према основу стицања власништва
над опремом – фактура издата од стране друштва *Терра Коеви* доо Београд,
дана 28.02.2012. и према предрачуну за исту машину у којој је назначено да је
машина из новембра 2012. године, предметна машина никако није могла бити
направљена у новембру 2012.г., ако је фактура за исту издата у месецу фебруару
2012.г. Из овога приозилази да је опрема старости преко 5 година, што није у
складу са Програмом подстицања развоја развоја предузетништва кроз
финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. години.
Такође, утврђено је да је повезано лице и то предузетничка радња *Бодра Цоп*,
власника Златановић Бојана (рођак оснивача), која је пословала у периоду од
2008.до 2014.године, брисана из регистра по налогу НБС. Наведена радња је
користила *старт уп* кредит код Фонда одобрен током 2009.године у износу од 1,3
милиона рсд, по уговору бр. 15338. Кредит је у целости доспео 31.03.2014.године,
а неизмирене обавезе на дан 31.10.2017.године износе 1.421.530,55 рсд. Клијенту
је упућен мејл ради договора око регулисања неизмирених обавеза, али се из
достављеног одговора јасно види да клијент није заинтересован за сарадњу.

8.048.617,00
3.430.000,00

Западно-бачки округ
2.

"Осојник" доо, Сонта

Апатин, Сонта

Набавка опреме - линија за производњу
ПВЦ столарије

1.764.000,00
1.234.800,00

Према подацима са сајта НБС - принудна наплата од 10.11.2017 године друштво
Осојник је у континуираној блокади од 24.10.2017 године - 25 дана везано.
Клијент у самом почетку свог пословања бележи континуирану блокаду од 25
дана , па се пројкат оцењује као високо ризичан и основано се сумња у уредност
измиривања обавеза по кредиту Фонду за развој.
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Р.Бр.

3.

Инвеститор

PellMill-Eko доо

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Сомбор

Намена улагања

Улагање у набавку опреме-пелет машине
са сушаром

Западно-бачки округ

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

1.500.000,00
1.050.000,00

Разлози за одбијање

Планирани добављач „Сензор Про“доо из Крушевца мб 21050741, машине за
производњу пелета од пиљевине, сламе, сојине сламе, је регистрован за
неспецијализовану трговину на велико и према подацима Апр-а за 2016.г., је тако
рећи, неактивно друштво. Према подацима Апр-а у 2016.г. ово друштво је
остварило у 2016.г. пословне приходе од свега 157.000,00 дин и нето добит од
8.000,00 дин, те је предложена теренска контрола планираног добављача.
- Агенција за регионални развој Расинског округа је на молбу Фонда обавила
теренску контролу добављача и доставила допис у коме наводи , да добављач
не испуњава услове , с обзиром на неозбиљност и неодговорност у раду, а
разлог томе је, што се опрема која је предмет куповине налази у Чачку.
Из наведених разлога Агенција указује да за постојање исте не гарантују, јер нису
успели физички да је виде.

3.264.000,00
2.284.800,00

Мачвански округ
4.

"Калипсо 2017" доо

Шабац

Улагање у набавку опреме за
аутоперионицу

6.904.722,00
4.200.000,00

Понуђена средства обезбеђења враћања кредита нису одговарајућа, тј.
непокретности предвиђене за стављање хипотеке нису подобне и то из следећих
разлога:
Дана 26.10.2017.године подносиоцу захтева је упућен допис у коме је трежено да
се документација у вези са инструментима обезбеђења допуни. У допису је
наведено следеће: "у приложеном Изводу из листа непокретности бр 1142 КО
Салаш Црнобарски, у Г листу уписана је забележба да постоји одлука која није
коначна бр. 952-02-7-89/2017. Доставити уверење надлежног катастра
непокретности о каквој се одлуци ради."
Рок за достављање документације је био 05.11.2017.године и у остављеном року
клијент није доставио тражену документацију.

5.

Видосава Богдановић пр. Крупањ, Красава Улагање у набавку опреме: Пелет преса ,
трака за пелет, хладњак са вент. и
производња пелета и
виброситом, ручна варилица, мешаона,
брикета "Нада-пелет",
дозатор пелетирке, електро орман за све
Завлака

2.138.978,00
1.497.284,60

уређаје са феквентним регулатором за
дозирање

УКУПНО за

Мачвански округ

Обрадом кредитног захтева дошло се до следећих сазнања: Лице које је уписано
као пословођа у предузетничкој радњи „Нада пелет“ Завлака, која је аплицирала
за доделу *старт уп* кредита, Зоран Мирчић, је истовремено и власник активне
предузетничке радње „М-транс“ Красава, МБ: 56648887. Програмом подстицања
развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у
2017.години је дефинисано да оснивач и/или одговорно олице не може бити
директор, члан, оснивач или члан управног одбора другог привредног субјекта. У
Закону о привредним друштвима везано за појам пословође, у члану 89. се каже
да „Пословођа има својство законског заступника у складу са овим законом“, те
стога клијент не испуњава један од услова за доделу *старт уп* кредита.

9.043.700,00
5.697.284,60
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Моравички округ
6.

AHALEX ДОО

УКУПНО за

Ивањица,
Дубрава

Набавка нове опреме, машина за сечење
и обликовање пластичних профила за
израду столарије

Моравички округ

2.651.326,00
1.343.143,20

Обрадом кредитног захтева утврђено је да радња нема активних повезаних лица.
Међутим, на истој адреси је била регистрована радња супруга Нешковић
Маријане, „Иван Нешковић пр радња за производњу остале грађевинске
столарије“ Дубрава бб, МБ: 63430498, активна од 02/2014 – 03/2017, угашена по
налогу НБС, али са заосталим и неизмиреним обавезама по основу ПИО и
здравственог осигурања у износу од 298.064,33 рсд, према достављеном
консолидованом упиту стања које је Фонду доставио Нешковић Иван. Од стране
стучних служби Фонда је тражено да се измири заостали дуг претходне радње у
року од 30 дана, што је истекло 20.10.2017.године. Дуг није измирен у
остављеном року, што је потврђено и у телефонском разговору.

2.651.326,00
1.343.143,20

Рашки округ
7.

8.

Imperial griffin доо

Јована Јанићијевић
пр.ППУР Cake store

УКУПНО за

Краљево

Краљево

Рашки округ

Улагање у набавку опреме: laser maљine
MBL G9060C, UV printer MBL MT-FP 4060SUV

Улагање у набавку опреме: расхладна
витрина кристал, топла витрина кристал,
расхладни орман, конвектомат ел. 6
плехова, минусни орман

2.321.163,00
1.500.000,00

1.483.043,00
1.038.130,00

Понуђена средства обезбеђења враћања кредита нису одговарајућа и
прихватљива из следећих разлога:
Непокретности предвиђене за стављање хипотеке и то, земљиште у власништву
Јовановић Александра, нису подобне јер покривају само износ кредита до
500.000,00 рсд. Такође је утврђена чињеница да је заложни дужник, Јовановић
Александар, пресудом ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ од 04.10.2016.г. осуђен на казну
затвора у трајању од две године, као и да оштећеном – Фонду за развој, уплати
износе од 1.014.233,00, 943.000,00 и 1.106.882,00 рсд. Из овог разлога, ризик
пројекта и ризик обезбеђења се карактеришу као ВИСОКИ. Ручна залога на
опреми која се набавља средствима Фонда И бесповратним средствима
Министарства није прихватљива звог високе стопе амортизације.
Подносилац захтева је у Изјави о повезаним лицима навео да нема повезаних
лица, а претагом је утврђено да је супруг оснивача радње Дарко Јанаћијевић
власник активног привредног друштва Грле д.о.о из Витковца мб.06587810 регистровано за Трговину на мало моторним горивима у специјализованим
продавницама - шифра делатности 4730.
У достављеном Уговору о закупу пословног простора евидентиран је период
закупа на неодређено време између власника објекта Јанаћијевић Дарка и
оснивача радње Јоване Јанаћијевић. У члану 3 Уговора о закупу наведенео је да
ће радња користити објекат у сврху обављања делатности радње (производња
пецива, свежег пецива и колача ). Објекат који је у закупу је стамбени, површине
85,64м2 и у њему живи породица подносиоца захтева.
На е маилу достављеном 07.11.2017 године, наведено је да нема предуговора са
потенцијаним корисницима услуга и да је све засновано на усменом договору.

3.804.206,00
2.538.130,00
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Нишавски округ
9.

Привредно друштво за
производњу амбалаже и
других производа од
пластичнмих маса
Аирпоп д.о.о Алексинац,
Алексинац

УКУПНО за

Алексинац,
с.Краљево

Куповина опреме за производњу
пластичних предмета.

Нишавски округ

5.700.000,00
3.850.000,00

Оснивач привредног друштва Ћиро Гаврилоски, је истовремено уписан као и
заступник огранка у Привредном друштву "Стиропак" д.о.о из Алексинца
мб.17506552.
Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2017 години, дефинисано да оснивач и/или одговорно
лице не може бити директор, члани или оснивач или члан управног одбора другог
привредног субјекта.

5.700.000,00
3.850.000,00

Топлички округ
10.

"Месо-про 027" доо

Прокупље

Улагање у набавку опреме: Scotsman
AF80 WS flake ledomat

6.000.000,00
4.200.000,00

Подносиалц захтева је предвидео да се бави производњом прерађевина од меса.
Програмом су осим улагања у ТОС планирана улагања у набавку *Сцотсман
Флаке* ледомата - опреме за дубоко замрзавање меса. Осим ситних алата за
расецање меса, клијент нема друге опреме за обављање делатности па се
поставља питање на који начин и са којом опремом ће вршити прераду меса и
производњу прерађевина.
Подносиалц захтева је доставио Изјаву да нема повезаних лица , а провером
Фонд је дошао до података о постојању повезаног лица и то привредног друштва
"БГДА" из Прокупља,мб.20071192, које послује на истој адреси као и клијент, а
чији је оснивач Митровић Дејан - супруг оснивача подносиоца захтева. Наведено
повезано лице је регистровано за исту делатност као и подносилац захтева, па је
претпоставка да ће се део производње обављати преко повезаног лица или ће се
средства из овог Програма користити за пословање повезаног лица, а не
подносиоца захтева.
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Р.Бр.

Инвеститор

11.

"Металас про 027" доо

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Прокупље

Топлички округ

Намена улагања

Улагање у набавку опреме-мешалице за
месо

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

5.000.000,00
3.500.000,00

Разлози за одбијање

Подносилац захтева је предвидео да се бави производњом прерађевина од меса (
прушуте, кобасица,сушене сланине, итд..) Програмом су осим улагања у ТОС
планирана улагања у набавку мешалице за месо укупне вредности
4.764.004,00рсд. Клијент нема друге опреме за обављање делатности па се
поставља питање на који начин и са којом опремом ће вршити прераду меса и
производњу прерађевина.
Подаци у пословном плану подносиоца захтева (добављач опреме, локација као и
производни простор, е маил адреса ),су идентични као и у захетву 17/00557 –
Месо Про 027 д.о.о Прокупље које је такође упутило захетев Фонду за исту
намену.
Подносилац захтева ће делатност обављати на истој адреси на којој послује
привредно друштво „БГДА“ д.о.о из Прокупља, мб.20071192 – регистровано за
ПРЕРАДУ МЕСА.
Са оснивачем друштва је Николом Мирајчићем, смо неколико пута пробали да
ступимо у контакт преко мобилног телефона али исти није остварен. Фиксни број
телефона, наведен у захтеву за кредит припада друштву БГДА из Прокупља, па
се закључује да би се средства по овом Програму користила за наставак
обављања делатности привредног друштва БГДА из Прокупља, а не подносиоца
захтева.

11.000.000,00
7.700.000,00

УКУПНО

43.511.849,00
26.843.357,80
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