
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

20.06.2017. год.од 

захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању 
који су одбијени на  XII  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

Тамара Радић пр. Студио 
за негу тела и лепоте 
"Студио Тајчи"

2.062.445,70

Чукарица, 
Београд

1. Улагање у набавку опреме: апарат са 
комбинованом СХР и ИПЛ технологијом, 
9057 RWT Power technology AS, 9024 Face 
creator, 8111 Ultra conour touch, 8112 RF 
bipolar 40 MHz, 5057 Cavite exclusive, 9825 
dermo oxy

Раденко Радић отац оснивача подносиоца захтева за кредит Тамаре Радић је 
заложни дужник код корисника кредита „Бин оил“ – уговор број 21791. Дуг по том 
кредиту је доспео у целости (око 10 милиона динара) и донето је решење о 
забележби хипотекарне продаје стана који је у власништву Радић Раденка.

3.946.351,00

Baloo Brown доо
3.801.383,39

Вождовац, 
Београд

2. Улагање у набавку опреме за дечију 
играоницу: справе за децу и опремање 
простора (расвета и инвентар)

Понуђена средства обезбеђења враћања кредита нису одговарајућа. 
Непокретности предвиђене за стављање хипотеке нису подобне из следећих 
разлога:
Дана 26.05.2017.г. послат је допис на адресу подносиоца захтева „Балоо Броwн“ у 
Београду, ул. Грчића Миленка 56. У допису је наведено следеће: „понуђена 
непокретност је укњижена као стан а фактичко стање је да се користи као 
пословни простор. Потребно је извршити усклађивање стварног стања 
непокретности и уписаног стања у надлежном катастру непокретности. Како је 
пословни простор немогуће вратити у првобитно стање – стамбени простор, не 
може се исти третирати као стан. Доставити фотокопију личне карте власника 
непокретности Лидије Вељић-Јовановић.“
Рок за достављање тражене документације био је 05.06.2017.г. У међувремену 
допис је враћен са напоменом да је прималац поште „непознат“.

5.430.547,70

СПД "Кнежевац 1937" доо
4.193.280,00

Раковица, 
Београд

3. Улагање у набавку опреме-Лед рефлектор 
за спољну монтажу за осветљавање 
фудбалског терена

Спортско привредно друштво "Кнежевац 1937" д.о.о је поднело захтев за набавку 
лед рефлектора за фудбалски терен . Намена улагања, је таква да би се 
набавком рефлектора омогућило осветљење на стадиону, који би се тада 
користио и ноћу. Стадион би се користио за организовање утакмица, као и 
сопствене школе фудбала,
али за изнајмљивање термина за фудбал.
Имајући у виду да по програму за подстицање развоја предузетништва кроз 
финансијску подршку за почетнике у пословању није предвиђено финансирање 
делатности, од које се се приходи остварују изнајмљивањем простора, захтев се 
одбија.

5.990.400,00
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La fruta доо, Београд
4.200.000,00

Лазаревац, 
Шопићи

4. Улагање у набавку опреме-линије за 
сушење воћа

Обрадом кредитног захтева дошло се до сазнања да је првобитно понуђени 
добављач „Пилот тецх“ доо Аранђеловац,  регистрован за консултантске 
активности у вези с пословањем и осталим управљањем, а према евиденцији 
НБС 269 дана у континуираној блокади. Пошто понуђени добављач није у складу 
са конкурсом, достављена је понуда привредног друштва „Металија комерц“ доо 
Ваљево. Нови добављач је доставио профактуру на исти износ као и први 
(5.499.648,00 рсд), а регистрован је за производњу конструкција и делова 
конструкција. Како је према евиденцији НБС, у периоду 2014/2015 године друштво 
било у континуираној блокади 523 дана, а у 2015.години остварило пословне 
приходе у износу од 711.000,00 рсд, доводи се у питање реализација пословне 
активности друштва, тј. могућност израде и испоруке опреме која за 87% 
премашује пословне приходе у 2015.години, а ризик пројекта се оцењује као висок.

6.000.000,00

УКУПНО   за Београд 21.367.298,70

14.257.109,09

Колубарски округ

Милан Илић пр. 
Производња и продаја 
торти и колача Dolce 
mondo

1.385.807,50

Уб5. Улагање у набавку опреме за производњу 
сладоледа и колача

У приложеним профактурама, укупне предрачунске вредности 1.900.536,76 рсд, 
наведен је списак опреме потребне за опремање посластичарнице, као продајног 
објекта. Иако је радња регистрована за производњу хлеба пецива и колача, део у 
профактурама која се директно односи на производњу су – лаба и пастеризатор 
(за производњу сладоледа), предрачунске вредности 496.000,00 рсд, што 
представља око 25% укупних трошкова улагања, претежна делатност радње је 
угоститељство. По Програму подстицања развоја предузетништва кроз 
финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. години, није предвиђено 
финансирање угоститељске делатности, изузев за услуге које обављају пекаре са 
производњом и продајом, услуге производње колача и торти и услуге кетеринга.

1.979.725,00

УКУПНО   за Колубарски округ 1.979.725,00

1.385.807,50

У К У П Н О 23.347.023,70

15.642.916,59
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