ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

ПРЕГЛЕД
програма за предузетнике који су одбијени на 16 седници Управног одбора
29.04.2015. год.
од

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Мачвански округ
1.

СЗР "Инсталатер"

Лозница

Реконструкција објекта пословног
простора оштећеног у поплавама

3.719.794,80
3.719.794,80

-Непокретности предвиђене за стављање хипотеке нису подобне из следећих
разлога: Клијент није доставио тражену документацију – оригинал Листа
непокретности и грађевинску и употребну дозволу која се наводи у налазу
вештака.
-Према достављеном листу непокретности бр. 7645 К.О. Лозница од
31.03.2015.год., на катастарској парцели бр. 9522, пословни простор - објекти за
чију се реконстукцију траже кредитна средства изграђени су без дозволе, и у
власништву су Михаиловић Милована из Лознице – власника СЗР „Инсталатер“ и
Филиповић Милисава из Лознице (са по 1/2 власништва), што није прихватљиво
за кредитирање од стране Фонда.
-Достављена документација неадекватна.

УКУПНО за

Мачвански округ

3.719.794,80
3.719.794,80

Шумадијски округ
2.

Студио за дизајн " Старт
График " ПР Мића
Михајловић

УКУПНО за

Крагујевац

Шумадијски округ

Улагање у ТОС, набавка репроматеријала.

1.500.000,00
1.500.000,00

Као средство обезбеђења по кредиту понуђено је јемство правног лица "Раллy 25"
доо. Јемац према, економско-финансијским параметрима, има следеће негативне
параметре у 2014 години : Ликвидност је незадовољавајућа и на нивоу трећег
степена , негативан је нето обртни фонд, укупна задуженост је на нивоу од
86,60% . Овакав, негативан, тренд пословања наставља се и у 2015 години, где
је исказан пословни и нето губитак на дан 31.03.2015 године.

1.500.000,00
1.500.000,00

Страна 1 од 2

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Златиборски округ
3.

ЗТР "Аутосервис Ариф "

Пријепоље

Улагање у трајна обртна средства

2.500.000,00
2.000.000,00

УКУПНО за

Златиборски округ

-Клијент тражи кредит за трајна обртна средства за обављање делатности
одржавања и поправке моторних возила у објекту који је према достављеном
листу непокретности бр. 278 К.О. Ивање од 13.03.2015.год. породична стамбена
зграда, и према податку из процене од 16.03.2015.год. сутерен наведеног објекта
је у функцији летње кухиње, а у приземљу је стамбени део, те захтев није
прихватљив за финансирање од стране Фонда.
-Достављена документација је неадекватна и неприхватљива.

2.500.000,00
2.000.000,00

Пчињски округ
4.

Маринеx ММ Рибарница, Сурдулица
Трговиште

УКУПНО за

Пчињски округ

Набавка опреме за сушење, димљење и
паковање производа од конзумне пастрмке

7.821.600,00
4.800.000,00

Оснивач радње је већ био оснивач радње СЗР "Спасов градња" која је корисник
дугорочног кредита за предузетнике, одобреног у износу од 1.000.000,00 РСД.
Кредит је доспео у целости 2010. године и има статус Предлога за утужење
(наплаћено само 16% кредита, јемац брисан из регистра). Неизмирен дуг према
Фонду на дан 31.03.2015. године са затезним каматама износи 1.650.379,16 РСД.

7.821.600,00
4.800.000,00

УКУПНО

15.541.394,80
12.019.794,80

Страна 2 од 2

