
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

28.12.2015 . год.од 
захтева за предузетнике који су одбијени на  27  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Колубарски округ

Аутопревозник 
Гавриловић Зоран 2.000.000,00

Ваљево1. Улагање у трајна обртна средства за 
проширење обима пружања 
аутопревозничких услуга

Понуђени инструмент обезбеђења је залога на опреми која по вредности и 
квалитету није прихватљива за Фонд јер је опрема  изузетно стара (један камион 
и прикључно возило су старији од 20 година)

2.000.000,00

Tiљljer Joiner пр.
3.292.000,00

Ваљево2. Набавка опреме за ПВЦ столарију високо 
енергетске ефикасности

Предузетничка радња нема ниједног запосленог и оснивач је запослен на другом 
месту, тако да ни за себе не плаћа порезе и доприносе. Није могуће обављати 
делатност без запослених. Један од основних  приоритета Фонда за развој је 
подстицање запослености на територији Републике Србије, тако да 
предузетничке радње које немају запослене нису у приоритету финансирања.

4.192.000,00

СЗУР "ВО ЂО"
7.000.000,00

Ваљево3. Набавка опреме за складиштење и 
прераду рибе

-Укупни приходи предузетника нису задовиљавајући за тражени износ кредита;
-Промети по рачунима код пословних банака нису такође задовољавајући за 
тражени износ кредита;
-Евидентирана су два извршења у укупном износу од 328 ЕУР-а.
-Клијент има евидентиране судске спорове где се појављује искључиво као 
тужени у три спора, укупне вредности спорова 494 ЕУР-а;
-Клијент је доставио потписану Изјаву да нема повезаних лица. Међутим, Фонд је 
провером дошао до податка да постоје два повезана правна лица: *Лонеx* доо 
Ваљево МБ 20360798 и *Форест 014*доо Ваљево МБ 20819006, који готово и да 
немају пословање;
-Током 2006.године, предузетник је извршио промену делатности на трговину 
рибом која је и данас заступљена. Међутим, 04.08.2015.године Решењем АПР-а 
обрисана је из издвојених места предузетника делатност која се односи на 
трговину рибом. Клијент наведену промену објашњава чињеницом, да услед 
промене локације пословног простора у село Јовање, је у току инвестирање у 
поменути објекат који још увек није спреман и доведен у потпуну функционалност 
па самим тим делатност још увек није спроведена у АПР-у.
-Према достављеном ППП ПД обрасцу за јун месец 2015.године, предузетник 
запошљава једног радника;

7.459.582,00
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Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Grizzly plus СЗР
7.000.000,00

Ваљево4. Проширење производног капацитета-
набавка опреме

Сзр *Гриззлy плус* је трећи привредни субјект који подноси захтев за одобрење 
кредита Фонда за исту производњу тј. два повезана лица сзр-а су до сада били 
корисници кредита Фонда од којих је један исплаћен а други је у потпуности 
доспео без икаквих уплата. Сзр *Гриззлy плус* је потписао споразум са Фондом по 
ком ће бити исплаћиван поменути спорни кредит повезаног лица чиме је по оцени 
ризика Фонд довољно изложен према клијенту.
Осим тога, сзр има само једног запосленог и неприхватљиву документацију за 
планирана улагања.

8.560.000,00

УКУПНО   за Колубарски округ 22.211.582,00

19.292.000,00

Подунавски округ

ЗУР "Минела-Р"
3.000.000,00

Смедеревска 
Паланка

5. Куповина машина за израду папирних кеса 
и кутија за различите намене и 
обезбеђење трајних обртних средстава

На истој адреси, Првог српског устанка 12, била је регистрована радња СЗТУР 
"Дуле", МБ : 61071431. Власник радње је брат предузетнице. Радња је корисник 
*старт уп* кредита по Уг. Бр. 13121/2008, који је доспео 30.09.2013.г., а неизмирен 
дуг износи 587.253,10 РСД (5 ануитета). Решењем АПР-а од 28.11.2013.г., 
власник радње СЗТУР "Дуле" се уписује као пословођа радње "Минела-Р",
Решењем АПР-а од 09.10.2015.г., промењено је презиме предузетнице 
Миливојевић у Стефановић,
Отац предузетнице Милан Миливојевић је био власник привреног друштва 
"М2"доо (промена власника извршена 28.11.2013.г., када је власништво пребацио 
на мајку). Друштво је било корисник кредита Фонда по Уг. Бр. 14820. Кредит је 
исплаћен (13% принудно од банке гаранта). Друштво је у блокади од 15.12.2012.г. 
у износу од 771.153,42 РСД. Из средстава кредита била је набављена опрема коју 
сада купује предузетничка радња "Минела-Р". Опрема је набављена 2008.г., а 
2012.г је продата физичком лицу Живораду Живковићу по цени од 4.300.000,00 
РСД. 
Достављен је Уговор о куповини машина закључен између Живорада Живковића 
и радње "Минела-Р" на износ од 2.600.000,00 РСД,
Предузетница је доставила списак опреме коју поседује. На списку је опрема за 
*фаст фоод* (основна делатност предузетничке радње је делатност ресторана и 
покретних угоститељских објеката),
Делатност ће се обављати у пословној згради у којој делатност обавља друштво 
"М2"доо.

5.000.000,00

УКУПНО   за Подунавски округ 5.000.000,00

3.000.000,00

Шумадијски округ

"Павловић" САР
3.500.000,00

Лапово6. Улагање у трајан обртна средства за 
повећање обима промета у друмском 
превозу терета

Задуженост по 5 датих јемстава је 7.033.257,72 РСД. Предузетник је био корисник 
кредита Фонда за развој, који је отплатио, али је имао доцњу у отплати 762 дана.

7.000.000,00
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УКУПНО   за Шумадијски округ 7.000.000,00

3.500.000,00

Рашки округ

"АQУА ДРЕАМС" пр., 
Чачак 7.000.000,00

Краљево, 
Самаила

7. Инвестиционо улагање у набавку опреме 
за базен

Бонитет радње није у складу са траженим износом кредита те се доводи у питање 
реализација планиране инвестиције а из достављене финансијске документације 
се не стиче утисак да би инвеститор имао довољно средстава за завршетак 
комплетне инвестиције. 

Према извештају Кредитног бироа радња има кредите у коришћењу чији је 
остатак дуга значајно већи од прихода које радња остварује. 

Предузетник има повезано лице у ком је 100% оснивач и директор а које није 
наведено у Захтеву. Повезано лице "Ламаx" доо регистровано је за Консултантске 
активности у вези с пословањем и осталим управљањем а у исто време се јавља 
са 70% у укупној вредности потраживања према купцима те имајући у виду 
делатност повезаног лица остаје нејасно шта предузетник обавља за њега.

9.941.200,00

УКУПНО   за Рашки округ 9.941.200,00

7.000.000,00

У К У П Н О 44.152.782,00

32.792.000,00
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