
19.200.000,00
4.800.000,00

19.200.000,00
4.800.000,00

39.682.455,00
17.006.767,00

39.682.455,00
17.006.767,00

7.920.000,00
1.980.000,00

Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години
- предузетници и правна лица за 12. седницу Управног одбора од 31.05.2021. год.

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Предрачунска

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Београд

1.
OUR FRUIT доо
Младеновац (МБ:
21135470)

Младеновац
Улагање у изградњу
производног објекта и набаку
опреме

24.000.000,00

- Друштво нема уходану производњу ренданих смрзнутих јабука и листића за чипс од јабука
већ је по самим њиховим наводима производња у зачетку те у том смислу ни не остварује
значајан део прихода од производне делатности. У достављеној картици основних средстава није
уписана производна опрема. - Нису достављени докази о пословном простору у ком се
делатност до сада обављала (власнички лист, односно уговор о закупу) - Достављене
профактуре за изградњу и опремање хладњаче су из новембра 2020. године (значајно су старије
од 30 дана) - Није достављен предмер и предрачун радова оверен од стране одговорног
пројектанта Добривоја Стевановића који је предат уз Захтев за издавање грађевинске дозволе
веч је на предмеру и предрачуну који је издат од стране планираног извођаћа радова а који је
истовремено и понуда за извођење радова стављен печат другог пројектанта. У наведеном
предрачуну и достављеној грађевинској дозволи постоји значајно неслагање у вредностима
радова.  - Нису задовољени критеријуми Програма за финансирање у вредности већој од 2,5
мил. динара бесповратних средстава обзиром да је према евиденцији ЦРОСО друштво на дан
31.12.2017. године имало 4 запослена радника.

Укупно за Београд 24.000.000,00

Јабланички округ

2.

GRUNER
SERBIAN
PREDUZEĆE ZA
RAZVOJ I
PROIZVODNJU
DOO
VLASOTINCE
(MB: 20269596)

Vlasotince Nabavka opreme zaunapređenje
energetske efikasnosti 56.689.222,00

Подносилац захтева је корисник секторске и регионалне помоћи Министарства привреде
добијене преко РАС-а у 2019.години у износу већем од 23.000.000,00РСД. Наиме, дана
14.10.2019.г. потписан је Уговор о додели средстава подстицаја, одобрен у износу од
773.014,90ЕУР којим је предвиђено запошљавање 200 радника.

Укупно за Јабланички округ 56.689.222,00

Јужно-бачки округ

3.
GEEZER DOO
PETROVARADIN
(MB: 20976985)

Petrovaradin
Ulaganje u kupovinu proizvodnih
objekata za proizvodnju
konfekcije.

9.900.000,00

Намена улагања није у складу са Програмом - према овереном Предуговору о куповини
непокретности друштво планира куповину две гараже док је Програмом предвиђена куповина
производног простора или пословног простора који је у саставу производног или простора за
складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала, што овде није случај.
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2.934.874,18
733.718,54

10.854.874,18
2.713.718,54

8.727.369,00
3.740.301,00

8.727.369,00
3.740.301,00

78.464.698,18
28.260.786,54

4.

DOO PUT-
INVEST ZA
IZVOĐENJE
GRAĐEVINSKIH
RADOVA NOVI
SAD (MB:
08677212)

Novi Sad Kupovina građevinske mašine -
VALJAK HAMM tip HD 12 VT. 3.668.592,72

Привредни субјекти не испуњавају услове Програма – не испуњава критеријуме брзорастућег
развоја у периоду 2017-2020.године, а не припада ни четвртој групи развијености локалних
самоуправа.

Укупно за Јужно-бачки округ 13.568.592,72

Зајечарски округ

5.

MILOVAN ĐURIĆ
PR ZANATSKA
RADNJA ZA
PRERADU I
KONZERVISANJE
VOĆA I POVRĆA
DEMETRA
KNJAŽEVAC (MB:
65267624)

Knjaževac
Izgradnja nadstrešnjice za
smeštaj ambalaže i kupovina
transpornog vozila

12.467.670,00

Подносилац захтева има повезано лице Деметра д.о.о. Књажевац (м.бр.07720718) које је
користило инвестициони кредит код Фонда за развој РС у износу од 6милРСД и кредит за
туризам у износу од 9,5милРСД и које је услед немогућности измирења доспелих обавеза
прешло на УППР и на тај начин измирило обавезе према Фонду, а део дуга је отписан. Осим
тога, син предузетника Милована Ђурића, Милош Ђурић, био је оснивач С.У.Р. Милош Ђурић
(м.бр.60811164) која је користила старт уп кредит Фонда по уговору број 10274/07 у износу од
1,2милРСД који је отплаћен са 3 године закашњења. Имајући у виду да је подносилац захтева
основан крајем 2018.године и да у 2019.години нема задовољавајуће приходе (свега
1,8милРСД), да је ликвидност по сва три степена на незадовољавајућем нивоу, да повезана лица
имају лошу кредитну историју са Фондом, предлажемо одбијање предметног захтева.

Укупно за Зајечарски округ 12.467.670,00

Укупно 106.725.484,72

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Предрачунска

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 03.06.2021. год.
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