
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

29.12.2014 . год.од 
програма за предузетнике који су одбијени на  12  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

ЗТР"Думес плус"
4.400.000,00

Земун1. Инвестиционо улагање-куповина опреме Заложно право на постојећој опреми,  која је стара (купљена од више физичких 
лица и нису достављени уговори о купопродаји) је недовољно средство 
обезбеђења за тражени износ кредита. У питању су расхладне коморе са 
припадајућом опремом и машинама за прераду меса, а тада се узима и хипотека 
(објекат је у закупу).
Опрема која се купује је половна и недостаје њена процена, где ће бити наведена 
година производње и инвентарски број.

5.351.200,00

УКУПНО   за Београд 5.351.200,00

4.400.000,00

Мачвански округ

СЗР "Инсталатер"
3.719.794,80

Лозница2. Реконструкција објеката оштећених 
поплавом

-Понуђена непокретност за хипотеку је у процени тржишне вредности вештака 
описана као локал П=285м2 у приземљу зграде бр.1 на КП5043/2 КО Лозница, ул. 
Бул.Доситеја Обрадовић бр.12. Увидом у достављени ЛН бр.354 утрвђено је да се 
ради о пословном просотру у приземљу, који се састоји из више делова (подрума, 
приземље, спрат) укупне површине 2133м2. С обзиром да није извршена етажна 
деоба и локал П=285м2 није уписан као посебан део објекта, исти се не може 
прихватити за хипотеку.

3.719.794,80

"БОШКОВИЋ" ЦОРБ

10.174.580,00

Шабац, 
Мрђеновац

3. Трајна обртна средства по програму 
Фонда за развој РС за привредне субјекте 
са поплављених подручја за 2014.г.

- недостајућа документација за обезбеђење кредита, недостајући  финансијки 
подаци за 2014.годину, као и докази о власништву простора у коме се обавља 
делатност нису , ни после више дописа , достављени Фонду , па захтев  , због 
некомплетности,  није било могуће обрадити.

25.436.450,00

УКУПНО   за Мачвански округ 29.156.244,80

13.894.374,80
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Колубарски округ

"Милица 014" СЗТКР
1.250.196,00

Ваљево4. Инвестиционо улагање у набавку 
основних средстава: компјутеризоване 
машине мамут аутоматски са 12 глава за 
шивење и половно доставно возило

Бонитет предузетника је неадекватан за тражени износ кредита, јер су промети по 
рачуну и пословни приходи пет пута нижи од износа траженог кредита.

2.100.196,00

УКУПНО   за Колубарски округ 2.100.196,00

1.250.196,00

Моравички округ

"ЈУГОПЛАСТ" СЗР
5.000.000,00

Лучани5. Улагање у трајна обртна средства за 
поплављена подручја, по програму Фонда 
за 2014.г.

- недостајућа документација за обезбеђење кредита није ни после више дописа 
достављена Фонду , па захтев  , због некомплетности,  није било могуће обрадити.

9.500.000,00

УКУПНО   за Моравички округ 9.500.000,00

5.000.000,00

Нишавски округ

METALOPLASTIИARSKA 
RADNJA ПР ЦЕКИЋ 
ЗОРАН

3.000.000,00

Ниш-Пантелеј, 
Горњи 
Матејевац

6. Куповина репроматеријала и улагање у 
пословање.

Подносиоц захтева у финансијским извештајима за 2012 годину има исказан нето 
губитак.

5.000.000,00

УКУПНО   за Нишавски округ 5.000.000,00

3.000.000,00

Пиротски округ

"Денекс"  СОР

2.000.000,00

Бела Паланка7. Трајна обртна средства ради повећања 
конкурентности и упошљавања радника

- Значајно смањен број радника - по претходно коришћеном кредиту био у 
обавези да поред 7 запослених радника запосли још 3 нова, што није 
испоштовано већ је број радника смањен на свега 3 у моменту подношења 
захтева.

3.000.000,00

УКУПНО   за Пиротски округ 3.000.000,00

2.000.000,00
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Јабланички округ

Aqua Inzenjering ПР
4.978.984,00

Лесковац8. Изградња спортско рекреативног центра 
Аqуа балон салон за мали фудбал.

Остварен нето губитак у 2012.години.12.230.514,00

УКУПНО   за Јабланички округ 12.230.514,00

4.978.984,00

У К У П Н О 66.338.154,80

34.523.554,80
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