Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години
- предузетници и правна лица за 53. седницу Управног одбора од 04.03.2020. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ
УСЛУГЕ И
ПРОМЕТ АЛГА
Сурчин
ДОО
АЛЕКСАНДРОВАЦ
(МБ: 06128009)

Улагање у куповину
производно-магацинскопродајног простора (захтев:
2019/825/0)

Укупно за Београд

57.002.000,00

Бонитет привредног друштва није у складу са траженим износом кредита(висина сталне
23.977.600,00 имовине и капитала, задуженост). Пројектом је планирана куповина објекта који се састоји од
стамбеног простора што није у складу са Програмом за развојне пројекте у 2019 години.
5.994.400,00
Такође куповина силоса у оквиру објекта није у складу са делатношћу са којом се бави
подносилац захтева.

57.002.000,00

23.977.600,00
5.994.400,00

26.180.824,00

16.250.000,00 Привредно друштво на дан 31.12.2018 године нема запослених што није у складу са
3.750.000,00 Програмом развојних пројеката за 2019 годину .

26.180.824,00

16.250.000,00
3.750.000,00

26.422.485,42

22.000.000,00 Дуга блокада рачуна у 2018.години је била разлог да се предложити одбијање овог кредитног
2.500.000,00 захтева, јер достављена објашњења за њено постојање нису била довољно уверљива.

26.422.485,42

22.000.000,00
2.500.000,00

Јабланички округ

2.

PREDUZEĆE ZA
PRERADU
DRVETA I
TRGOVINU NA
VELIKO I MALO
SIM EKSPORTIMPORT DOO,
LEBANE (MB:
06280650)

Lebane

Ulaganje u nabavku automatske
linije za proizvodnju drvenih
paleta (zahtev: 2019/800/0)

Укупно за Јабланички округ
Средње-банатски округ
3.

MLAMARMO doo
Lukićevo (MB:
21125237)

Lukićevo

Укупно за Средње-банатски округ

Ulaganje u nabavku opreme:
mini bager i kamion kiper
(zahtev: 2019/806/0)

Зајечарски округ
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Р.Бр.

4.

5.

Инвеститор

EKSPLOZIVI
RUDEX
PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU,
IZVOZ UVOZ
DOO, BEOGRAD
(STARI GRAD)
(MB: 17483722)

*DESING* DOO
(MB: 06218237)

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Boljevac

Ulaganje u nabavku opreme i
izgradnja grudobrana,
saobraćajnica i kanala (zahtev:
2019/865/0)

200.000.000,00

187.500.000,00
12.500.000,00

Knjaževac

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju dehidriranog,
polukandiranog i kandiranog
voća i proizvoda za pekarstvo
(zahtev: 2019/828/0)

26.910.982,54

18.837.687,78
8.073.294,76

226.910.982,54

206.337.687,78
20.573.294,76

Укупно за Зајечарски округ

Разлог одбијања
Клијент се Фонду обратио са захтевом за кредитну подршку за набавку опреме и грађевинске
радове у кругу фабрике у Бољевцу.За планирана улагања су достављене две профактуре ( за
опрему) и уговор о извођењу радова . Једна од достављених профактуре је неприхватљива (
добављач Hrana-Tecдоо Земун) јер се односи на набавку машине за месну индустрију, а и
друга ( добављач Темаг доо, Нови Београд) се оцењује као неприхватљива, јер је добављач
регистрован за остале пратеће делатности у саобраћају, има само једног запосленог, не
поседује ништа од опреме и остварује приходе испод нивоа износа на достављеној профактури.
Уговор о извођењу радова се односи на радове на саобраћајницама у кругу фабрике , што је
врста грађевинских радова који Програм не подржава. Због изнетих навода у вези планираних
улагања и документације која је приложена за ту сврху, могуће је само предложити одбијање
овог захтева. 
Имајући у виду да привредно друштво може у текућој години и предходне две године да
користи максимални износ бесповратних средстава у износу до 23.000.000 рсд, а да већ код
Фонда за развој користи кредит из 2017 године у износу 9.680.032,00 рсд и бесповратних
средстава 2.420.008,00 рсд, да је корисник бесповратних средстава РАС-а у износу
8.744.906,16 рсд(табела 2018/2019 година), да је корисник средстава Фонда за иновациону
делатност из 2018 године према Програму сарадње науке и привреде у износу 192.032 евра тј
око 22.572.919,90 рсд и корисник ваучера кроз Програм иновационих ваучера из 2018 године
у износу 748.000,00 рсд, закључујемо да је искоришћен маскимални износ бесповртних
средстава од 23.000.000 рсд.

Борски округ

6.

DANIJEL
STANKOVIĆ PR,
PROIZVODNO
METALSKO
Kobišnica
LIMARSKA
RADNJA ALUIDEA
KOBIŠNICA (MB:
61847952)

Nabavka opreme radi proširenja
proizvodnje (zahtev:
2019/853/0)

Укупно за Борски округ

3.547.320,00

3.547.320,00

Подносилац захтева се обратио Фонду захтевом за кредит за куповину опреме за производњу
столарије. Један од добављача је привредно друштво Лавица д.о.о. Зајечар (м.бр.06939651)
који је неприхватљив за Фонд за развој РС, обзиром да се у претходном периоду појављивао
2.837.856,00 као добављач у више уговора о кредиту, који су већим делом раскинути због ненаменског
коришћења средстава, фалсификовања, префарбавања старе опреме и сличних радњи, са чиме
709.464,00 је упознато и Министарство привреде.  Имајући у виду остварене економско-финансијске
показатеље, као и прихватљив ниво обезбеђења, али са друге стране високу задуженост,
недовољни ниво сталне имовине и капитала, неусклађеност потраживања и обавеза, пад броја
запослених и неадекватног добављача, предложено је одбијање предметног захтева.
2.837.856,00
709.464,00

Рашки округ

7.

SAMOSTALNA
ZANATSKA
RADNJA
"KONFOR"
ŽELJKO
BOGOJEVIĆ
BALJEVAC (MB:
62160268)

Raška

Nabavka opreme za farbanje
nameštaja, novog i repariranog
(zahtev: 2019/860/0)

2.500.000,00

2.000.000,00
Непотпуна документација.
500.000,00

Strana: 2 od 3

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Укупно за Рашки округ

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

2.500.000,00

2.000.000,00
500.000,00

5.054.400,00

Предузетник се искључиво бави услужном делатношћу и на дан 31.12.2018. године није имао
3.884.812,00 запослених радника те нису задовољени критеријуми Програма подстицања предузетништва
970.950,00 кроз развојне пројекте. Осим тога, финансијско стање и кредитна способност нису
задовољавајући јер су остварени приходи далеко мањи од траженог износа кредита.

5.054.400,00

3.884.812,00
970.950,00

347.618.011,96

277.287.955,78
34.998.108,76

Сремски-округ

8.

ODRŽAVANJE I
REMONT
SISTEMA ZA
UBRIZGAVANJE
DIZEL GORIVA
Nova Pazova
DIZEL SERVIS
GRUJIČIĆ GORAN
GRUJIČIĆ PR
NOVA PAZOVA
(MB: 60320527)

Укупно за Сремски-округ
Укупно

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju zaptivača (zahtev:
2019/804/0)

У Београду, 04.03.2020. год.
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