ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
програма за start up који су одбијени на 12 седници Управног одбора
29.12.2014. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

2.

"Аутоцентар W корадо"
доо

Сопот, Ђуринци Набавка опреме за опремање аутосервиса

УР "Дамил ДМ" пр.

Гроцка, Врчин

УКУПНО за

3.000.000,00
3.000.000,00

Куповина опреме ради проширења
угоститељске делатности

Београд

1.007.124,00
1.007.124,00

Предметни захтев се Одбија из следећих разлога:
- Понуђене непокретности нису у складу са актима Фонда за ову врсту кредита,
јер се хипотеком на пољопривредном и шумском земљишту може обезбедити
само део траженог кредита
- Достављена понуда добављача није у складу са конкурсном документацијом
С обзиром да је за обезбеђење понуђено пољопривредно и шумско земљиште, у
складу са Програмом максималан износ кредита је 300.000,00 рсд. Захтев је
поднет на износ од 1.007.124,00 РСД, а наведено је да су сва улагања
предвиђена из средстава Фонда за развој.
Неадекватно средство обезбеђења за тражени износ кредита.

4.007.124,00
4.007.124,00

Колубарски округ
3.

"Пелет М" ЗР

Ваљево

Улагање у куповину опреме

1.750.000,00
1.500.000,00

УКУПНО за

Колубарски округ

- Жељко Миливојевић је оснивач и директор предузећа Метал-хидраулик доо,
Ваљево те не испуњава услове за одобрења кредита за почетнике,
- Документација за улагање није прихватљива. Делатност СЗР Метал је
производња металних врата и прозора. На бази достављене документације не
може се утврдити да ли је наведена радња произвођач нове опреме. Наведено је
да је увозна опрема вишеструко скупља. Постојећа надстрешница/објекти у коме
би се обављала делатност нису уписани у листу непокретности. Достављена је
потврда о пријему поднеска ГУ Ваљево којом се потврђује да је Миливојевић
Жељко 16.10.14.г поднео захтев за промену намене са 3 прилога (нису
достављени).

1.750.000,00
1.500.000,00

Страна 1 од 3

Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Браничевски округ
4.

"Минас кингдом" доо

УКУПНО за

Кучево, Раброво Адаптација пословног простора за
производњу колача и торти

Браничевски округ

3.000.000,00
3.000.000,00

Није могуће реновирање, адаптација, доградња, нити било какве реконструкције
на закупљеном пословном простору, чији закуп није уписан у листу
непокретности. Није достављена ни дозвола за извођење радова, нити
сагласност Општине.

3.000.000,00
3.000.000,00

Златиборски округ
5.

"Агро Митровић" доо

УКУПНО за

Ариље, Церова Набавка комплетне нове опреме и
монтажа расхладног система за воће, који
се састоји од једног тунела за смрзавање
и једне минусне коморе.

Златиборски округ

3.000.000,00
3.000.000,00

Објекат у који се уграђује расхладна опрема је нелегалан и није у власништву
корисника кредита. Уговор о закупу није уписан у листу непокретности. С обзиром
да није легалан објекат, не може се добити ни дозвола за уградњу расхладне
опреме.

3.000.000,00
3.000.000,00

Моравички округ
6.

7.

"Грабац 1980" доо

"Солинац 1983" доо

УКУПНО за

Чачак, Остра

Чачак, Остра

Инвестирање у набавку нове опреме за
монтажу расхладног система

Инвестирање у набавку нове опреме за
прозводњу и паковање сушеног воћа

Моравички округ

3.000.000,00
3.000.000,00

2.990.000,00
2.990.000,00

Неприхватљиво обезбеђење кредита - понуђени инструмент обезбеђења је
хипотека на непокретностима која према мишљењу правне службе није
одговарајућа јер недостаје копија плана за к. парцелу број 3245/24 КО Чачак и
фотографије породичне стамбене зграде. Хипотека би била другог реда што није
прихватљиво за Фонд.
Неприхватљиво обезбеђење кредита - понуђени инструмент обезбеђења је
хипотека на непокретностима која према мишљењу правне службе није
одговарајућа јер у процени тржишне вредности непокретности, породичне
стамбене зграде на кат. парцели број 3245/24 КО Чачак недостају фотографије
унутрашњости објекта као и оригинал копије плана за парцелу.

5.990.000,00
5.990.000,00

Нишавски округ
8.

"Дрвосол" ДОО,
Ниш,Кнез Село

Ниш-Пантелеј,
Кнез Село

Набавка опреме и ТОС.

3.505.000,00
3.000.000,00

Неадекватно средство обезбеђења - понуђена је хипотека првог реда на брвнари
монтажног типа.

Страна 2 од 3

Р.Бр.

Инвеститор

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Нишавски округ

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

3.505.000,00
3.000.000,00

УКУПНО

21.252.124,00
20.497.124,00

Страна 3 од 3

