
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

17.06.2015 . год.од 
програма за предузетнике који су одбијени на  19  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

"Схоес бy Беттy Бооп" пр
3.000.000,00

Врачар, Београд1. Улагање у трајна обртна средства за 
повећање обима производње и промета 
производа

- Економско-финансијски бонитет јемца-радње није прихватљив због високе 
задужености
- Зајмотражилац је с друге стране јемац по дугорочном кредиту радњи која је 
понуђена као обезбеђење по кредитном захтеву

3.400.000,00

"Нанна хоме" пр
6.000.000,00

Врачар, Београд2. Улагање у трајна обртна средства Предузетничка радња је основана у 2013.години и у тој години је остварила 
губитак, тако да није испунила услове конкурса.

8.100.000,00

УКУПНО   за Београд 11.500.000,00

9.000.000,00

Јужно-банатски округ

"Ђура"  СЗР
3.300.000,00

Панчево, 
Банатски 
Брестовац

3. Улагање у трајна обртна средства за 
набавку репроматеријала и сировине за 
производњу хлеба и пецива

Неуредно измиривање обавеза по основу раније одобрених кредита Фонда - чак 
52,3% обавеза је наплаћено принудно.

7.980.000,00

УКУПНО   за Јужно-банатски округ 7.980.000,00

3.300.000,00

Колубарски округ

 Аутопревозничка радња 
Душан Антонић пр 3.400.000,00

Уб4. Улагање у набавку камиона тегљача и 
фриго приколице ради повећања 
квалитета и капацитета рада

- није достављен оригинални Лист непокретности 2919 Ко Уб, а по допису од 
07.05.2015.г.

14.164.452,00

"Пелет М" ЗР
2.809.940,00

Ваљево5. Набавка опреме-утоваривача КАИ Wеи ЗЛ 
12

Бонитет предузетника је неадекватан за тражени износ кредита, јер је паушалац и 
основица за паушално опорезивање је ниска у 2013. и 2014.години, а према 
извештају Кредитног бироа је већ јемац по једном кредиту.

3.409.940,00
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УКУПНО   за Колубарски округ 17.574.392,00

6.209.940,00

Златиборски округ

СЗТУР"Лав" Сјеница
7.000.000,00

Сјеница6. Улагања у трајна обртна средства за 
набавку сировог млека, културе, соли и 
амбалаже за производњу кајмака, белог 
сира ипраприке у павлаци

Повезано лице СЗТУР-а је "Турковић" доо који је корисник два кредита Фонда. 
Отежано послује и измирује обавезе према Фонду по споразуму који је потписан 
због неиспуњења уговорних обавеза - неуредна отплата због које нису одобрени 
репрограми и смањење броја радника у току отплате кредита.
Понуђени инструмент уредне отплате кредита СЗТУР-а је хипотека трећег реда у 
корист Фонда. Прве две хипотеке су уписане за поменуте спорне кредите 
повезаног лица. Процене вредности непокретности понуђених за хипотеку се 
значајно разликују по годинама.

100.615.075,00

УКУПНО   за Златиборски округ 100.615.075,00

7.000.000,00

У К У П Н О 137.669.467,00

25.509.940,00
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