
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

09.11.2017. год.од 

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

"БОНЕ МИX"  БОЖИДАР 
ДИМИЋ ПР 1.298.850,00

Палилула, 
Београд

1. Улагање у набавку опреме-расхладне 
коморе са агрегатом ZXLE 040 copeland

Предузетничка радња је основана априла месеца 2017.године, са циљем 
обављања делатности услуга: сортирања паковања, расхлађивања и чувања 
воћа на одређеној температури из којих разлога предметним захтевом се превиђа 
набавка опреме - расхладне коморе са агрегатом. 
Наводи се да ће Инвеститор прво извршити сортирање и класификацију, а потом 
паковати у одговарајућу амбалажу -гајбице, које ће се паковати на одговарајуће 
еуро палете и тако спаковано расхлађивати у комори на одређеној температури у 
хладњачи.
Овако спремљена роба је спремна за утовар у специјална возила хладњачу и 
транспорт до одређеног купца.
Достављена  је Изјава у којој Божидар Димић као власник радње “Боне миx” 
наводи да жели да се радња бави искључиво пружањем услуга чувања и 
складиштења воћа на одређеној температури за власнике пољопривредних 
газдинстава и пољопривредне произвођаче воћа и поврћа у Великом селу, а који 
немају своје хладњаче.
Описује се процедура рада -услуге -састоји се у томе да се приликом пријема 
робе визуелно преконтролише квалитет продизвода и исправност амбалаже у 
којој је роба донета и о томе сачини записник са корисником услуге - констатује се 
количина робе, амбалаже за замену која је оштећена приликом утовара, 
транспорта и истовара и контатује временски период на који се роба оставља на 
чување у хладњачи на одговарајућој темнператури, и на основу записника сачини 
Уговор са корисником.
На основу описане процедуре пружања услуге може се закључити да расхладна 
комора чија је набавка предметним захтевом предвиђена, служи само за чување и 
складиштење воћа и поврћа које се ставља у хладњачу и чува до транспорта, без 
употребе додатне производне опреме. 
Услуга није производна, што се Програмом подстицања развоја предузетништва 
кроз финансијску подршку за почетнике у пословању не подржава, те се захтев 
одбија.

1.855.500,00
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Соња Момчиловић пр. 
производња парфема и 
тоалетних препарата 
Bluemoon cosmetics

297.500,00

Палилула, 
Београд

2. Улагање у набавку опреме и сировина за 
проширење делатности у смеру 
производње природне декоративне 
козметике

У плану се наводи да је за саму делатност неопходна набавка опреме и сировине 
за проширење делатности у смеру производње природне декоративне козметике, 
а достављена је профактура из које се види да је опрема која се набавља уствари 
намештај за опремање простора- стана у коме живи власница радње ( адреса из 
ЛК ) и у коме је планирано обављање саме производње.
Нисмо упознати са обезбеђеним санитетским условима за обављање такве врсте 
производње у стану у центру града
У пословном плану нема навода о постојећој опреми са којом би се обављала 
производња. 
Такође, како је регистрован прекид обављања делатности од 01.07.2017.г. није 
јасно на који начин је обављана производња у претходној години без опреме, с 
обзиром да она није предмет набавке овог кредитног програма.
Добављач је неприхватљив јер није регистрован за израду намештаја

425.000,00

Nailstation доо

2.606.502,42

Вождовац, 
Београд

3. Улагање у набаку опреме и намештаја и 
адаптација салона  за потребе одржавања 
и неге лица и тела

Привредно друштво „Наилстатион“ доо, Београд, поднело је захтев за старт уп 
кредит Фонду за развој Републике Србије дана 21.08.2017. године, са изменама и 
допунама од 15.09.2017. године. Из приложеног Пословног плана се види да је 
циљ кредита опремање и адаптација салона лепоте и обезбеђење трајних 
обртних средстава.

Дана 02.10.2017.године послат је допис клијенту да достави Решење о адаптацији 
и реконструкцији, издато од стране локалне самоуправе, у којој ће као инвеститор 
или суинвеститор бити наведено привредно друштво „Наилстатион“ доо, Београд. 
Клијент до 23.10.2017. није доставио наведено решење.

3.723.574,88

УКУПНО   за Београд 6.004.074,88

4.202.852,42

Јужно-банатски округ

Марко Влаховић пр. 
Производња хлеба, 
свежег пецива и колача

1.434.534,80

Вршац4. Улагање у набавку опреме: електирчна 
пекарска пећ, расхладни сто, топла 
витрина France, мешалица за тесто

Обрадом кредитног захтева утврђено је да је Уговор о закупу пословног простора 
закључен између Влаховић Марка (оснивач, закупац) и Влаховић Мариоре 
(закуподавац), при чему је у Уговору о закупу, код Мариоре уписан ЈМБГ Влаховић 
Душана. Такође, увидом у достављени ЛН, утврђено је да је предметна 
непокретност у власништву Влаховић Душана (отац предузетника), те да је на 
теретном Г листу уписана забележба од 02.11.2007.г. на основу Решења 
општинског суда у Вршцу Ув.Бр. 926/2007.г. забележба јавне продаје 
непокретности власника.
Пројекат се оцењује као високоризичан:
- уговор о закупу није валидан јер је склопљен са физичким лицем које није 
власник простора – породичне куће,
- нејасно је на који начин би се обављала производња у породичној кући која је 
уједно пребивалиште најмање 2 лица,
- породична кућа је на основу Решења о извршењу на основу веродостојне 
исправе у поступку јавне продаје, те се ризик реализације пројекта оцењује као 
високоризичан.

2.049.335,42
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"Кири 123" доо

1.498.000,00

Панчево5. Улагање у набавку опреме: хоризонтални 
флоупак, пекарица, мешач за тесто, млин 
за шљиву, шпорет за печење шљиве, 
расхладна витрина, машина за сечење 
штанглица од шљиве

Програмом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за 
почетнике у пословању је дефинисано да за средства могу да конкуришу клијенти 
који су претходно били оснивачи и власници највише једног привредног субјекта 
који је брисан из регистра.
Како је у предметном захтеву, оснивач друштва, Илијана Катурић, била оснивач 
друштва ’’Кири’’ доо Смедерево МБ 21042943 са 100% удела, над којим је 
покренут поступак ликвидације дана 18.05.2016.године 
Друштво је обрисано из регистра привредних субјеката дана 14.07.2017.године 
(након објављивања јавног позива).
Захтев се одбија пошто није у складу са конкурсом.

2.149.107,16

УКУПНО   за Јужно-банатски округ 4.198.442,58

2.932.534,80

Јужно-бачки округ

Slobex Mark д.о.о 
Сремска Каменица 1.039.500,00

Нови Сад, 
Сремска 
Каменица

6. Куповина опреме за производњу тоалет 
папира.

Оснивач друштва *Слобеx Марк* д.о.о, Слободан Марковић је био оснивач 
друштва *Холлyоакс* д.о.о након објављивања јавног позива 20.02.2017 године , 
које је и даље активног статуса у АПР-у, што није у складу са Програмом 
подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у 
пословању.

1.485.000,00

VB Luxart доо

4.178.496,00

Нови Сад7. Улагање у набавку опреме: генератор 
пене ЦНЦ машина, виљушкар

Лице које је уписано као прокуриста привредног друштва „*ВБ Луxарт*“ доо, које је 
аплицирало за доделу *старт уп* кредита, Бојовић Владимир, је истовремено и 
власник са 100% удела у активном привредном друштву „Виндемиа“ доо Нови 
Сад, МБ: 21260088. Програмом подстицања развоја предузетништва кроз 
финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017.години је дефинисано да 
оснивач и/или одговорно лице не може бити директор, члан, оснивач или члан 
управног одбора другог привредног субјекта. 
Тумачећи Закон о привредним друштвима, члан 35., може се закључити да је 
прокуриста ограниченији у заступању од законског заступника, али по питању 
одговорности је исти у одељку „Прекорачења овлашћења“ и „Лица која имају 
посебне дужности према друштву“, те се прокуриста сврстава у исту групу са 
заступником друштва. Другим речима, сврстава се у одговорна лица, те клијент не 
испуњава један од услова за доделу *старт уп* кредита.

5.969.280,00

УКУПНО   за Јужно-бачки округ 7.454.280,00

5.217.996,00

Колубарски округ

Привредно друштво за 
производњу промет и 
услуге Ним-Ним д.о.о 
Совљак

4.200.000,00

Уб, Совљак8. Куповина опреме и машина за ласерску 
штампу и брендирање.

Претежна делатност друштва под којом је регистровано у надлежном регистру је 
Делатност рекламних агенција – шифра делатности 7311.
Средства по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијку 
подршку за почетнике у пословању у 2017 години, не могу се користити за услуге 
МАРКЕТИНГА, финансијске услуге, консултанске услуге, услуге истраживања 
тржишта и испитивања јавног мњења.

6.000.000,00
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УКУПНО   за Колубарски округ 6.000.000,00

4.200.000,00

Подунавски округ

Андрија Доганџић пр. 
Радња за сечу шума 
"Дрво Инмаринковић"

1.470.000,00

Велика Плана9. Улагање у набавку трактора Massey 
ferguson 3085

Предузетничка радња „Андрија Доганџић пр радња за сечу шума Дрво 
Инмаринковић Велика Плана“, Велика Плана, поднела је захтев за старт уп 
кредит Фонду за развој Републике Србије дана 12.09.2017. године. Из приложеног 
захтева и Пословног плана се види да је циљ кредита набавка трактора *Массеy 
Фергусон*, снаге мотора 105 кс, године производње 2014.
Обрадом кредитног захтева утврђено је да је добављач, Агроденди доо, Каоник, 
регистрован за неспецијализовану трговину на велико (шифра делатности: 4690), 
а да клијент уз профактуру није доставио процену тржишне вредности трактора, 
процењену од стране судског вештака одговарајуће струке, са списка Фонда. 
Такође је утврђено да је добављач у блокади од 18.11.2014. – 11.04.2016. (510 
дана), од 22.04.2016. – 09.05.2016. (17 дана) и од 03.10.2016 до дана састављања 
овог предлога (372 дана), у укупном износу блокаде 6.468.452,51 и укупном 
трајању од 899 дана, те је као такав неприхватљив.

2.100.000,00

УКУПНО   за Подунавски округ 2.100.000,00

1.470.000,00

Шумадијски округ

Марко Максимоски пр. 
Радионица за израду 
кондиторских производа 
Maxi candy

1.470.000,00

Лапово10. Улагање у набавку опреме: аутоматске 
линије за производњу лизалица

Пословна делатност и предмет инвестиције „Куповина опреме за производњу 
лизалица“ се заснива на сарадњи са Ледо из Хрватске  што осим усменог 
договора није адекватно доказано (уговором или писмом о сарадњи ).
 На страни добављача неопходних сировина се налазе привредна друштва Мента 
д.о.о из Падеја, Феропласт и Мол а.д.  Наведени добављачи нису у складу са 
потребним сировинама за производњу лизалица и са сировинама наведеним у 
пословном плану ( шећер, сируп, етерична уља, хемијски базни лементи )  па се 
заклучује да предузетник не познаје тржиште набавке. 
 Добављач „ДМС ПЛАСТ“ д.о.о из Железника, је у надлежном регистру 
регистрован са шифром делатности 2222 – производња амбалаже од пластике, а 
претрагом сајта добављача евидентно је да се баве производњом и израдом 
амбалажних производа од бризгане и дуване пластике, израдом различитих 
делова од пластике и производњом машина за дувану амбалажу за материјале 

 ПП, ПЕ и ПВЦ.
Успостављање комуникације са клијентом због недоступности је било отежано 
кроз телефонски  и електронски контакт, а да су тражена објашњења допуњена од 
стране агенције „*СWАТ&WОРЛД Интернатионал *„ лица Микице Пауновића.

2.157.840,00
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"Вуловић пелет" доо

4.200.000,00

Кнић11. Улагање у набавку опреме за прозводњу 
пелета са пратећом опремом, сушара за 
дрво-пелет

Привредно друштво „Вуловић Пелет“ доо, Кнић, поднело је захтев за старт уп 
кредит Фонду за развој Републике Србије дана 16.10.2017. године. Из приложеног 
Пословног плана се види да је циљ кредита набавка опреме за производњу 
пелета и трајних обртних средстава.
Понуђена средства обезбеђења враћања кредита нису одговарајућа, тј. 
непокретности предвиђене за стављање хипотеке нису подобне и то из следећих 
разлога:

Дана 19.10.2017.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 Г листу о теретима на парцели на којој се налази зграда коју 
сте понудили за упис хипотеке стоји напомена да постоји обавеза плаћања 
пренамене земљишта. Потребно је извршити плаћање обавезе и наведену 
забележбу брисати из листа непокретности бр. 721 КО Кнић. Доставити нови 
препис листа непокретности без наведене забележбе. Потребно је доставити и 
копију уговора или другог документа по основу кога су садашњи власници постали 
власници предметног простора. Из приложених фотографија очигледно је да се 
објекат тренутно не користи. Потребно је да вештак допуни вештачење и наведе 
када је објекат последњи пут коришћен." Дана 25.10.2017.године враћен је 
коверата са дописом, на коме је у надлежној пошти констатовано да је 
подносилац захтева непознат на адреси, те тражена документација није 
достављена.

6.000.000,00

Ивица Николић пр. 
Кетеринг и вински бар 
"Златни папагај"

1.458.240,00

Крагујевац12. Улагање у набавку опреме: расхладни 
фрижидер и топла витрина

Предузетничка радња Ивица Николић пр. Кетеринг и вински бар "Златни папагај", 
основана је 12.01.2017.год. као Угоститељска радња вински бар "Златни папагај", 
да би се 09.05.2017.год.у АПР-у  извршила промена претежне делатности и 
регистровао кетеринг.
Од оснивања радње, у неколико наврата је у АПР-у регистрован прекид 
делатности. Последњи је регистрован 01.08.2017.год. и још увек траје.
Предузетник у Пословном плану наводи да пословни простор у коме је планирано 
обављање делатности поседује сопствену башту, па се доводи у питање стварна 
намена, односно да ли је планирана угоститељска делатност, која није 
предвиђена Програмом за старт уп кредите.
Према подацима НБС-а радња је била у блокади од 31.03.2017-08.05.2017.год.
Фонд  је од Клијента у два наврата тражио информацију по ком основу је била 
наведена блокада, али није добијена повратна информација.
Поред наведеног, Ивица Николић је био и оснивач УР"Нова Одисеја", 
МБ:63857858, активне у периоду од 03.08.2015.год. до 22.10.2015.год.

2.083.200,00
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Теодора Филиповић пр. 
Производња сокова 
Smoothie&Salad vortex 
juice

1.177.653,24

Крагујевац13. Улагање у набавку опреме: ледомат, 
палачинкар, расхладна витрина са четири 
застакљене стране, минусна витрина за 
тајландски сладолед...

     Власник радње Производња сокова Смоотхие&Салад вортеx јуице Теодора 
Филиповић пр., поднела је захтев за старт уп кредит за набавку опреме: ледомат, 
палачинкар, расхладна витрина са четири застакљене стране, минусна витрина 
за тајландски сладолед...
    Поред неопходне документације приложено је Генерално пуномоћје у коме 
Теодора Филиповић овлашћује своју мајку Наташу Филиповић и свог оца 
Живадина Филиповића, да могу обављати све послове у име и за рачун власнице 
радње Теодора Филиповић.
    Од документације која је достављена Захтев за кредит, Пословни план, Изјаву 
о повезаним лицима, Изјаву о државној помоћи, потписала је Наташа Филиповић- 
мајка власнице радње, што није у складу са конкурсом за старт уп кредите.
   Поред наведеног Изјава о повезаним лицима, није попуњена исправно јер мајка 
власнице радње има отворену активну Угоститељску радњу Вортеx јуице пр. 
Наташа Филиповић МБ: 64381342, на адреси Радоја Домановића бр 29 у 
Крагујевцу, док је адреса на којој је подносилац захтева отворила радњу, такође 
Радоја Домановића бр.29а у Крагујевцу.

1.682.361,77

УКУПНО   за Шумадијски округ 11.923.401,77

8.305.893,24

Поморавски округ

Stela MVP Group доо, 
Ресавица 4.149.600,00

Деспотовац14. Улагање у набавку производне линије за 
израду дрвених енергетских пелета

Претежна делатност друштва под којом је регистровано у надлежном регистру је 
Складиштење - шифра делатности 5210. 
Средства по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијку 
подршку за почетнике у пословању у 2017.години се не могу користити за 
Примарну пољопривредну производњу ( примарна пољопривредна производња 
обухвата гајење биљних култура и домаћих животиња и остале намене у 
непосредној вези са гајењем биљака и животиња као и чување и СКЛАДИШТЕЊЕ 
).

5.982.000,00

УКУПНО   за Поморавски округ 5.982.000,00

4.149.600,00

Златиборски округ

Volak company доо

4.131.404,20

Чајетина, 
Шљивовица

15. Улагање у набавку опреме-апарат за 
кување воћа-дупликатор, пасирка, млин за 
воће, моно пумпа са редуктором, 
прохомски радни сто, прохромски сто за 
пуњење са судопером, пастеризатор

Обрадом Захтева дошло се до следећих сазнања: Привредно друштво *Волак 
цомпанy* доо Шљивовица (подносилац захтева) је оснивач и власник привредног 
друштва „Обрада дрвета Сушица градња“ доо Ужице, МБ: 21256587, за које је 
евидентирана блокада рачуна и забрана располагањасредствима на рачунима 
код банака од 03.02.2017.год. због неизмирених пореских обавеза, па Фонд не 
може дати позитивну оцену. Привредно друштво „Обрада дрвета Сушица градња“ 
доо Ужице је правни следбеник предузетничке радње „Обрада дрвета Сушица-
Градња“ Милан Пјевчевић ПР, МБ: 63837911, која је основана 08.05.2015.г., а 
17.01.2017.г. је променила форму у привредно друштво. Такође, стручне службе 
Фонда нису добиле од клијента информацију која се тиче разлога оснивања 
наведеног друштва.

6.151.605,00
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УКУПНО   за Златиборски округ 6.151.605,00

4.131.404,20

Нишавски округ

"M&E Fruit Processing" 
д.о.о Ниш - Медијана 1.464.749,72

Ниш-Медиана, 
Ниш

16. Куповина мобилне хладњаче. Основна делатност подносиоца захтева је  откуп воћа или поврћа, његово 
замрзавање и продаја коначном купцу, што спада у делатност трговине која по 
Програму подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за 
почетнике у пословању у 2017.години спада у делатност која се не финансира.

2.092.499,60

Филип Милошевић п.р 
Стоматолошка 
ординација Дентал 
Милошевић Студио Ниш

1.372.000,00

Ниш-Медиана, 
Ниш

17. Набавка рентгена за панорамско снимање 
зуба.

Оснивач ординације Филип Милошевић је био власник радње "Милошевић 
Студио" из Ниша (мб.64288954) након објављивања јавног позива 20.02.2017 
године, која је била активног статуса до 02.03.2017 године, што није у складу са 
Прогамом подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за 
почетнике у пословању.

1.960.000,00

УКУПНО   за Нишавски округ 4.052.499,60

2.836.749,72

Пиротски округ

Trag production доо, 
Пожега 1.470.000,00

Бела Паланка18. Улагање у набавку опреме за продукцију 
видео спотова

Привредно друштво „Траг продуцтион“ доо, Пожега, поднело је захтев за старт уп 
кредит Фонду за развој Републике Србије дана 15.08.2017. године. Из приложеног 
Пословног плана се види да је циљ кредита набавка опреме за снимање спотова 
и видео записа.

Дана 02.10.2017.године послат је допис клијенту да је потребно доставити ново 
средство обезбеђења, и то: документацију за два жиранта, или за јемство правног 
лица или документацију за одговарајућу хипотеку, јер понуђена нова, будућа  
опрема (телевизијски студио, меморијска картица, професионална торба, лцд 
монитор, камкордер, микрофон И др) није прихватљива због високе стопе 
амортизације и уситњености, тј ниских појединачних вредности већине наведених 
ставки. Клијент до 26.10.2017. није доставио наведену документацију.

2.100.000,00

УКУПНО   за Пиротски округ 2.100.000,00

1.470.000,00

У К У П Н О 55.966.303,83

38.917.030,38
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