ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
захтева за start up који су одбијени на 25 седници Управног одбора
10.11.2015. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

"Пасторала" доо

УКУПНО за

Чукарица,
Београд

Улагање у набавку опреме-машине за
лаговање-развлачење материјала и
машине за штампање текстила

Београд

3.103.460,00
2.500.000,00

Висок ризик пројекта обзиром на документацију достављену за пословне
просторе за обављење делатности, седиште и хипотеку.

3.103.460,00
2.500.000,00

Колубарски округ
2.

"Царпентер МДЗ" пр.,
Ваљево

УКУПНО за

Лајковац,
Бајевац

Улагање у изградњу хале за производњу
намештаја

Колубарски округ

2.651.476,00
1.451.476,00

Нису достављеини ни локацијски услови, ни грађевинска дозвола.
Неприпремљен је пројекат, јер су достављене три понуде извођача радова. Није
наведено да ли предузетник поседује опрему за обављање делатности.

2.651.476,00
1.451.476,00

Шумадијски округ
3.

4.

5.

" У&П " п.р Иван
Димитријевић

Аранђеловац

" Радоњић Пласт " д.о.о,
Ђурисело

Крагујевац

" Владан Макс " д.о.о Кнић Кнић, Коњуша

Куповина производне опреме за
производњу селотејп и креп трака.
Набавка опреме за обављање пекарсје
делатности.

Набавка производне опреме

2.900.000,00
1.300.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

Према подацима у пословном плану није било могуће урадити комплетну обраду
предмета ( нејасни подаци о месту обављања делатности, пословном простору . .
.)
Из достављене процене и фотографија није било могуће идентификовати три
објекта који су предмет процене вештака, а на сликама постоје руком исправљани
подаци. Достављен је Уговор о закупу за пословни простор од 200м2, при чему је
достављен лист непокретности из кога се види да предметна хала има површину
од 471м2, а не од 200м2.
У листу непокретности 1310 РГЗ СКН Крагујевац налази се скенирани "Г" лист
чија садржина не одговара подацима штампаним са портала РГЗ , наиме у
достављеном листу нема терета, док се у катастру виде терети на парцели.

Страна 1 од 2

Р.Бр.

6.

7.

Општина и
место улагања

Инвеститор

"Ролосун" доо

Крагујевац

"ПИРАТ КГ"

УКУПНО за

Крагујевац

Намена улагања

Куповина машина за производњу
елемената од пластике
Куповина нове опреме за изградњу
монтажног мини базена за потребе школе
пливања за децу узраста од 1-12 година и
обезбеђење трајних обртних средстава за
ову делатност

Шумадијски округ

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

2.168.865,00
2.168.865,00
1.500.000,00
1.500.000,00

Разлози за одбијање

Бонитет јемца, предузетничке радње СЗР „ ПВЦ монтажа“ , је неадекватан за
тражени кредит.

Инструмент обезбеђења је неадекватан за тражени кредит, јер је јемац у
2014.години пословао са нето губитком.

12.468.865,00
10.868.865,00

Рашки округ
8.

"ВЕСНА 985"

Рашка

Производња кора, колача и пецива

3.100.000,00
1.500.000,00

УКУПНО за

Рашки округ

Неадекватан добављач опреме РАЗВОЈ 036 и не знају се никакве карактеристике
опреме која се купује. Добављач је основана у јуну 2015.године и делатност је
производња хлеба, пецива и колача.
Потребно је ускладити пословни план и достављену документацију

3.100.000,00
1.500.000,00

Расински округ
9.

" Наталија Жарковић " П.Р Александровац Набавка сировина и репроматеријала.

1.000.000,00
1.000.000,00

УКУПНО за

Расински округ

На истој адреси на којој је пријављена делатност предузетника, делатност
обавља и отац предузетнице, коме је Фонд одобрио кредит на седници у Јуну
месецу текуће године.

1.000.000,00
1.000.000,00

УКУПНО

22.323.801,00
17.320.341,00
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