
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

18.08.2015 . год.од 
захтева за предузетнике који су одбијени на  21  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

Кетеринг "Нело А & Г пр
700.000,00

Нови Београд1. Улагање у трајна обртна средства у циљу 
повећања обима услуге припреме хране 
за кетеринг

Бонитет јемца је неприхватљив за тражени кредит.1.610.000,00

УКУПНО   за Београд 1.610.000,00

700.000,00

Јужно-бачки округ

СУР " МАРЕЗИ " ПР. 
Радан Копривица 1.600.000,00

Врбас2. Набавка потребне опреме за повећање 
капацитета припремања пица и опремање 
ентеријера

Негативна оцена пројекта. Предузетник планира да купи опрему за коју у пописној 
листи опреме и процени тржишне вредности стоји да је већ у његовом 
власништву.
Продавац опреме је повезано лице корисник кредита Фонда са статусом Предлог 
за утужење, који је пословао под истим именом у истом простору и обављао исту 
делатност као подносилац кредитног захтева.

1.950.000,00

УКУПНО   за Јужно-бачки округ 1.950.000,00

1.600.000,00

Мачвански округ

"Јелена 2006" пр
3.500.000,00

Богатић, 
Бадовинци

3. Изградња и адаптација пословног објекта 
за расецање меса папкара, прераду меса 
папкара и производњу топљене масти 
животињског порекла и чварака

Пројекат је неприпремљен, јер је у кредитном захтеву наведен завршетак радова, 
а по пројекту не знамо шта је до сада изграђено и који су радови већ урађени, а 
не постоји ни локацијска, ни грађевинска дозвола за градњу .

5.344.000,00

УКУПНО   за Мачвански округ 5.344.000,00

3.500.000,00

Страна 1 од 3



Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Колубарски округ

"Оља стyлес" пр.
4.236.507,09

Ваљево4. Куповина опреме за козметички салон и 
куповина опреме и улагање у трајна 
обртна средстава за обављање графичке 
делатности

Бељић Слободан, супруг оснивача предузетничке радње која је поднела Захтев 
за кредит је власник непокретности која је понуђена за хипотеку. Исти је и 
заложни дужник по Уговору о кредиту бр. 11349 који је раскинут и утужен

4.236.507,09

УКУПНО   за Колубарски округ 4.236.507,09

4.236.507,09

Златиборски округ

Fruty MM СЗТР, 
Гостиница 2.200.000,00

Ужице, Буар5. Набавка комплетне нове опреме и 
монтажа расхладног тунела за дубоко 
смрзавање воћа

Предметни захтев се одбија из разлога:
- Економско-финансијски бонитет јемца "Фриго сун" доо Крушевац није 
прихватљив за Фонд 
- Јемац је уједно и планирани  добављач расхладне  опреме која је предмет 
захтева за кредит

2.500.000,00

УКУПНО   за Златиборски округ 2.500.000,00

2.200.000,00

Моравички округ

"МОЗАИК" СТКЗР
5.215.589,00

Чачак6. Инвестиционо улагање у куповину 
пословног простора

-Предузетник је корисник кредита за ТОС по уговору бр 23174/2014 у износу од 
2.000.000,00рсд, по коме први ануитет доспева 31.12.15.г.,а отплата је 4 године. 
Услов је био запошљавање  минимално 2 радника и да месечно извештава Фонд 
достављањем документације о извршеној исплати зарада. Накнадно су 
достављени обрасци ППП ПД за 2015.г према којима предузетник запошљава 2 
радника, осим за 4-2015 према коме запошљава 1 радника. Пошто је први 
предуговор о купопродаји из 2013.г, није јасно зашто није тражен кредит за 
куповину простора. По предуговору о куповини простора из 2013.г начин плаћања 
је: еур 17.500,00 до 1.6.15.г, а остатак еур 43.223,00 из средстава кредита Фонда 
за развој до 1.07.15.г., што се уклапило  са подношењем захтева за овај кредит. 
Новим предуговором 15.7.15.г констатовано је да је плаћено еур 17.500,00, а 
остатак треба да се плати до 1.10.15.г. Изводи о уплатама су Хидроградње-
промета у износу од 2.084.000,74рсд из 2013, 2014.г с позивом инв. у објекте и 
промет робе  фин. потрошња. Нису достављени изводи предузетника за куповину 
простора.

11.223.095,00

УКУПНО   за Моравички округ 11.223.095,00

5.215.589,00

Страна 2 од 3



Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Расински округ

"Дуо М" СЗР
2.500.000,00

Крушевац7. Улагање у трајна обртна средства Бонитет јемца *СТАР ОИЛ* доо је неадекватан за тражени износ кредита.2.600.000,00

УКУПНО   за Расински округ 2.600.000,00

2.500.000,00

У К У П Н О 29.463.602,09

19.952.096,09

Страна 3 од 3


