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Београд

Laus Verum Centar доо
3.000.000,00

Врачар, Београд1. Куповина опреме и адаптација простора Негативна оцена пројекта
Пословни простор према ЛН је стамбени простор. Фонд не финасира адаптацију 
стамбеног објекта. Могуће је финансирати само улагање у опрему, али је у овом 
случају прихватљива само једна понуда у износу од 256.667.40 рсд.
Остале понуде односе се на опремање у смислу кречења, фарбања, постављања 
подова итд. у наведеном простору, као и набавка намештаја и козметичких 
апарата. За наведено, понуду је издало предузеће  Пана алпина инвест 
регистровано од 27.08.2015.г. за изградњу стамбених објеката, а пре тога је било 
регистровано за консултанске услуге.

14.938.634,00

" У&П " п.р Иван 
Димитријевић, 
Аранђеловац

1.500.000,00

Раковица, 
Београд

2. Набавка опреме за покретање 
производње селотејп и креп трака

Клијент је мењао профактуру, јер је добављач *Суперсониц* доо у блокади. 
Достављена је нова профактура од СЗРН *М.З.К.* за опрему у вредности од 
1.020.000,00 РСД, која изгледа као првобитна профактура.  Износ замењене 
профактуре чини око 70% предрачунске вредности, а замена профактура по 
конкурсу за ову врсту кредита није могућа.

2.119.301,15

Салон лепоте "Тигона-С" 
пр 1.000.000,00

Нови Београд3. Обезбеђење трајних обртних средстава за 
обављање делатности неге и одржавања 
лица и тела

На истој адреси се налази козметички салон у власништву  предузетнице 
Оливере Насковић, који је комплетно опремљен и који је активан у АПР-у. У 
закупу је постојећи салон, који даје на коришћење новооснованом салону "Тигона 
С" пословни простор од 13м2. Немогуће је сместити 3 козметичка лежаја, 
соларијум, 2 столице за козметичаре, 2 столице за клијенте, маникир сто, 
козметичку столицу, апарат за мезотерапију, апарат за електростимулацију тела, 
миолифт, дермоабразију  и фризерски салон у само 13м2
С обзиром да на овој адреси већ постоји салон, сматра се да је ово фиктивно 
отварање салона.

1.000.000,00

"Клича" доо
1.000.000,00

Земун4. Улагање у трајна обртна средства Неприхватљиво средство обезбеђења.
Бонитет привредног субјекта  Стоматолошке ординације „ДР Керкез „ за које 
понуђено уговорно јемство није прихватљив за тражени кредит.

1.000.000,00

" Фито Дуга " п.р 
Владимир Максимовић 300.000,00

Барајево, 
Баћевац

5. Набавка садног материјала, ароматичмог, 
зачинског и лековитог биља

Понуђено средство обезбеђења не покрива тражени износ кредита. Достављен је 
купопродајни Уговор у којем је средство обезбеђења купљено за износ од  
240.000,00 динара.

693.100,00

УКУПНО   за Београд 19.751.035,15

6.800.000,00
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Средње-банатски округ

9D-BMV доо
2.949.600,00

Житиште, Међа6. Куповина опреме-комплетан преносиви 
хидраулични систем за пројекције 
филмова са 6 седишта

Добављач није прихватљив.

Добављач  "Санеј" ДОО Зрењанин за опрему која је предмет кредитирања -
Комплетан преносиви хидраулични систем за пројекцију 9Д филмова са 6 
седишта и додатком за 7Д игрице, је предузеће које се бави трговином на велико 
и мало. Наиме добављач је власник линије кућне хемије *ПУР WЕИСС*, где је 
најзначајнији бренд детерџент за веш. Такође, овај добављач је и власник 
неколико маркета у Зрењанину који се баве продајом кућне хемије.

2.949.600,00

УКУПНО   за Средње-банатски округ 2.949.600,00

2.949.600,00

Јужно-банатски округ

УР"Маринера"
1.500.000,00

Панчево7. Набавка вентилационе и клима уређаје за 
ресторанску салу

Добављачу  *ЛИНАЛ* ДОО  основна делатност  је производња врата и прозора, а 
не продаја и  уградња клима уређаја. Добављач нема ниједног запосленог, тако 
да је немогуће да обавља више различитих делатности. Објекат у ком се обавља 
делатност је под хипотеком *ПРОЦРЕДИТ* банке.

1.500.000,00

УКУПНО   за Јужно-банатски округ 1.500.000,00

1.500.000,00

Мачвански округ

"ХВ Фоод" доо
3.000.000,00

Крупањ8. Улагање у завршетак изградње хладњаче Висок ризик пројекта.
-Није познато у којој је фази пројекта и одакле ће се обезбедити остатак 
средстава за завршетак пројекта у складу са подацима у грађевинској дозволи. 
Такође, оснивач друштва је радио за повезано лице које је због проблема у 
пословању одложило плаћење обавеза према Фонду кроз процес споразумног 
финансијског реструктурирања.

3.840.896,00

УКУПНО   за Мачвански округ 3.840.896,00

3.000.000,00

Златиборски округ

"Златиборски бисер" пр.
1.500.000,00

Чајетина, Мачкат9. Набавка опреме-сушаре за воће Пословни план се не уклапа са пројектом, јер наведена прво уградња у 
нелегализован објекат, а онда је достављена документација за изградњу објекта 
на другој локацији. Предвиђена је само куповина опреме, а не изградња објекта, а 
не постоји ни локацијска дозвола, само да је поднет захтев за локацијске услове. 
Не постојИ објекат у који је планирана уградња сушаре, која је предмет 
инвестирања из средстава кредита.

2.081.400,00
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УКУПНО   за Златиборски округ 2.081.400,00

1.500.000,00

Нишавски округ

" Електротехна Лигхт " 
д.о.о 3.000.000,00

Алексинац10. Реконструкција стамбено пословног 
простора.

Грађевинска дозвола која је достављена у документацији за извођење радова не 
гласи на правно лице које је подносилац захтева. Грађевинска дозвола је истекла 
2004.године.

3.744.300,00

" Макса и Стефа " ПР. 
Марјан Стефановић 1.500.000,00

Ниш-Медиана, 
Ниш

11. Куповина опреме за проширење 
делатности.

Понуда / профактура за куповину опреме неприхватљива јер је достављена од 
предузетничке радње која има регистровану делатност "остале непоменуте личне 
услужне делатности". Заложни дужник исти као код старт - уп кредита одобреног 
привредном друштву Комерцијала плус коме је због неизмиривања обавеза 
одобрен споразум, који такође не измирује уредно.

1.500.000,00

УКУПНО   за Нишавски округ 5.244.300,00

4.500.000,00

У К У П Н О 35.367.231,15

20.249.600,00
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