ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕГЛЕД
захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте који су одбијени на I седници
Управног одбора
01.08.2017. год.
од

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Колубарски округ
1.

"Камен десетка" доо,
Београд

УКУПНО за

Ваљево,
Пријездић

Улагање у набавку камиона кипера
Mercedes Benz Actros 3 4141 K 8x4 4500

Колубарски округ

12.896.000,00
8.928.000,00

Правни сектор је код процене валидности обезбеђења за кредит констатовао да је
процена вредности половне опреме која се нуди за залогу некомплетна , а да на
захтев Фонда није достављена тражена допуна, као и да се провером цена исте
опреме у тренутним огласима на интернету могло уочити да је њена процењена
вердност превисока.
Сектор ризика је понуђено обезбеђење ( залога на опреми и јемство)
класификовао у Д , што ово обезбеђење чини неприхватљивим, па се захтев за
кредит одбија.

12.896.000,00
8.928.000,00

Шумадијски округ
2.

Радован Илић СЗРSanex Крагујевац

Улагање у куповину доставног возила Fiat
Ducato и куповина машине за паспулирање

5.080.000,00
4.064.000,00

Предузетник се бави производњом текстилних производа за домаћинство и
услужним штепањем. Годинама уназад остварује значајан обим производње и
прихода без запослених пријављених на обавезно социјално осигурање, што није
препорука за одобравање финансијске подршке.
Осим тога, предузетнику је у 2005.г. одобрен инвестициони кредит у износу од
600.000,00рсд за куповину опреме за производњу рубља за домаћинство и радне
одеће, који није имао очекиване ефекте на број запослених. У време подношења
кредитног захтева број запослених је био 6 уз планирано запошљавање 2 нова
радника за потребе проширеног обима производње. Број запослених уместо
повећања у периоду који следи остварује константно смањење.

УКУПНО за

Шумадијски округ

5.080.000,00
4.064.000,00

Страна 1 од 2

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Расински округ
3.

"Натур коп" доо

УКУПНО за

Александровац, Улагање у изградњу хладњаче за дубоко
Гаревина
замрзавање и чување воћа

Расински округ

6.000.000,00
4.800.000,00

Није достављено прихватљиво средство обезбеђења уредне отплате кредита.
Понуђена је хипотека на непокретностима које су оцењене као неадекватне
обзиром да је њихов степен завршености 85% а да предмет финансирања није
улагање у завршетак њихове изградње већ изградња новог објекта.

6.000.000,00
4.800.000,00

УКУПНО

23.976.000,00
17.792.000,00

Страна 2 од 2

