
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

09.11.2017. год.од 

захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди који су 
одбијени на  4  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

"МИМ Плус" доо
8.809.260,00

Вождовац, 
Београд

1. Улагање у адаптацију и реконструкцију 
пословног простора

Привредно друштво има само једног запосленог, Јелену Букилић, власницу и 
директорку друштва, која је и власница предузетничке радње Балкански цвет са 
регистрованим привременим прекидом обављања делатности од 18.08.2016.г. У 
изјави о повезаним лицима је наведено да привредно друштво нема повезаних 
лица. 
Планирано средство обезбеђења је неприхватљиво обзиром да се ради о 
стамбеном објекту процењене тржишне вредности 4.176.019,00рсд што је 
значајно мање од траженог износа кредита од 8.809.260,00рсд.
Исти објекат је и предмет улагања вредности од 11.011.576,00рсд 
(13.213.891,20рсд са пдв-ом) са циљем његове пренамене у пословни објекат. 
Није достављена сва предвиђена документација.

13.213.891,20

УКУПНО   за Београд 13.213.891,20

8.809.260,00

Поморавски округ

Урош Миљковић пр. ЗР" 
Бебан" 1.699.489,93

Ћуприја2. Улагање у реновирање и адаптацију 
пословног простора

Обједињени Захтев поднет је за реновирање и адаптацију постојећег пословног 
простора. Увидом у достављену документацију, уочено је  да је за наведену 
инвестицију достављена потврда надлежних органа у којој се наводи да  су у 
питању радови на текућем одржавању објекта. Такође, према подацима *ЦРОСО* 
радња на дан 31.12.2015. године није имала запослених радника. Финансирање 
текућег одржавања није у складу са Програмом подстицања развоја 
предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди а истим је предвиђено 
да за средства по овом Програму могу конкурисати само привредни субјекти који 
су на дан 31.12.2015. године имали бар једног запосленог на неодређено време.

2.624.362,41

УКУПНО   за Поморавски округ 2.624.362,41

1.699.489,93
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Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Моравички округ

"Будис" доо
19.980.395,00

Чачак3. Улагање у набавку опреме-машине за 
flexo штампу

Поднет захтев није у складу са Програмом подстицања развоја предузетништва 
кроз подршку инвестицијама у привреди јер је привредно друштво у претходној 
години већ користило бесповратна средства из јавних средстава за исте намене, 
односно,  Одлуком број 110-00-43-234 од 29.07.2016. године од стране Развојне 
агенције Србије одобрена им је набавка опреме Ротофлеx ВЛИ 330е Серија у  
износу од 2.279.880,80 рсд.

33.583.713,00

УКУПНО   за Моравички округ 33.583.713,00

19.980.395,00

Рашки округ

"РП Технометал" д.о.о., 
Београд 10.000.000,00

Краљево, Ушће4. Улагање у набавку опреме за сечење и 
савијање профила

 
Пројекат је неприхватљив -Предвиђена је куповина опреме , где је у профактури 
наведено да је опрема произведена 2013 године а уз профактуру је достављена 
слика опреме из 1974 године која је одштампана са страног сајта. 

Средства обезбеђења су неподобна: према претрази из Регистра залоге опрема 
је већ заложена у корист других поверилаца. Опрема је старија од 10 година а у 
вештачењу је наведено да је из 2011 године, према приложеном рачуну и ЈЦИ 
опрема је увезена 2006 године и то као половна опрема старија од 10 
година(машина Полибенд). Процена вредности опреме је драстично већа од 
вредности за коју је купљена. У вештачењу је наведено даје опрема у Ушћу а не и 
у згради у којој се налази према подацима из катастра непокретности.

15.353.018,27

УКУПНО   за Рашки округ 15.353.018,27

10.000.000,00

У К У П Н О 64.774.984,88

40.489.144,93
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