ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
програма за предузетнике који су одбијени на 11 седници Управног одбора
15.12.2014. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

Wood tech СЗТР

Обреновац

Куповина нове опреме

3.600.000,00
3.600.000,00

2.

"Цврчак" СТР

УКУПНО за

Београд

Гроцка, Винча

Набавка минибагера-гусеничара ЦАСЕ ЦК
31

6.000.000,00
6.000.000,00

-Предузетник има високу задуженост, у 2012.години износи 92,08%, у 2013.години
износи 91,40%. Укупне обавезе у 2013.години чине око 95% укупних прихода.
-Према АПР-у од 24.11.2014.год., Клијент нема запослених радника ни у 2010.год.,
2011.год., 2012.год. ни у 2013.год..
Према ППП ПД обрасцу за 2014/08 месец, нема запосленог радника, број прихода
у пријави 1, уплата доприноса без исплате зараде.
-Достављена документација за улагања у опрему није прихватљива. Понуђац
опреме је према подацима са сајта АПР-а од 24.11.2014. године регистрован за
производњу намештаја за пословне и продајне просторе. Нема документације да
је овлашћени дистрибутер од стране произвођача опреме.
-Бонитет понуђаца за опрему није прихватљив, према основним подацима из
финансијских извештаја за 2012.годину има нето губитак од 433.000,00 динара и у
2013.години остварен нето губитак од 996.000,00 динара, губитак до висине
капитала 53.000,00 динара, основни капитал 24.000,00 дин., губитак изнад висине
капитала у износу од 3.087.000,00 динара, запослен 1 радник.
- Достављена документација за улагања није прихватљива. Радња је
регистрована за трговину на мало у неспецијализованим продавницама, претежно
храном, пићима и дуваном. Регистровано је издвојено место-припрема
градилишта Винча, Јагодинска 10. Планира се куповина половног минибагера
гусеничара *Цасе ЦК* 31 од радње Радник СЗР из грађевинског занатства
Дојчиновић Срђан Пр, Црна Трава. Достављена је процена минибагера. Није
достављена документација за доказивање власништва на опреми. Достављен је
уговор о закупу судски оверен, од 6.12.13.г са Томиславом Дојчиновићем из
Ритопека, Крађорђева 114 Е, дела пословног простора од 45м2 на кп 1343/21, лн
бр 3124 Ритопек на период 10 год почев од 6.12.13.г, за обављање пословне
делатности, тј паркирање, одржавање мини багера гусеничара *ЈЦБ* 8030, без
накнаде с назнаком да се ради се о родбинској вези. У допуни документације
Светлана Младеновић је дала изјаву да није у родбинским везама са
закуподавцем пословног простора, као и испоручиоцем опреме.

9.600.000,00
9.600.000,00
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Општина и
место улагања

Инвеститор

Намена улагања

Предрачунска
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Тражени кредит

Разлози за одбијање

Средње-банатски округ
3.

Сам Трг Ком Радња
ЈЕЛИЧИЋ ВЕРОЉУБ
ЈЕЛИЧИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК
ЈАРКОВАЦ

УКУПНО за

Сечањ, Јарковац Трајна обртна средстава ( за куповину
празних бутан боца,дизел горива за
сопствена возила,резервних делова за
сопствена возила,залиха техничких гасова
и сточне хране)

Средње-банатски округ

1.000.000,00
1.000.000,00

Делатност предузетника , као и намена кредита везана је за промет нафте и
нафтних деривата , што није у складу са програмом Фонда за 2014 годину. Без
обзира на задовољавајуће параметре пројекта и средства обезбеђења ( јемца)
кредитни захтев је одбијен.

1.000.000,00
1.000.000,00

Јужно-банатски округ
4.

Панчево,
Банатски
Брестовац

"Ђура" СЗР

УКУПНО за

Куповина пословног простора-пекара

4.900.000,00
4.900.000,00

Јужно-банатски округ

Намена улагања из средстава кредита је куповина пословног простора у ком се
од почетка пословања обавља делатност и који је био у власништву предузетникаинвеститора и обезбеђење кредита Фонда по бр.уговора 18498.

4.900.000,00
4.900.000,00

Сремски-округ
5.

СЗТР "Хемопласт"

УКУПНО за

Инђија, Љуково Набавка опреме за рециклажу отпадних
материјала

Сремски-округ

6.628.063,00
1.400.000,00

Хипотека је неприхватљива, јер је неслагање фактичког стања са уписаним у
листу непокретности.

6.628.063,00
1.400.000,00

Мачвански округ
6.

"МИОДРАГ
АРСЕНОВИЋ" СЗКР,
Трбушница

УКУПНО за

Лозница

Мачвански округ

Изградња пословно-стамбеног објекта

14.079.851,00
4.000.000,00

- Остварен промет по рачунима предузетничке радње недовољан како за тражени
износ кредита тако и за минимални износ кредита предвиђен Програмом Фонда
- Радња нема запослених

14.079.851,00
4.000.000,00
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Поморавски округ
7.

"Боја декор" пр.

Свилајнац

Улагање у трајна обртна средства

1.500.000,00
700.000,00

8.

9.

СУТР "Кетеринг
Спасојевић"

Свилајнац

"МАРИНКОВИЋ"
ВОСКАРНИЦА

Свилајнац

УКУПНО за

Улагање у ТОС

936.899,00
900.000,00

Улагање у основна средства-опреманабавка машине за израду свећа

Поморавски округ

660.000,00
556.800,00

- Неадекватан инструмент обезбеђења. За обезбеђење је понуђено земљиште на
парцели 132/2 КО Свилајнац, што није прихватљиво узимајући у обзир да се на
парцели налазе два објекта, један у фази реконструкције, други изграђен без
дозволе.
- У Потврди коју је издала Општина Свилајнац не наводи се прецизно да је
поплављена предузетничка радња, већ се наводи да је оснивач радње на адреси
становања и на којој је истовремено регистрована радња поплављен, те се не
може са сигорношћу утврдити да ли је радња или оснивач као физичко лице
претрпео штету у поплавама.
- Непокретности предвиђене за стављање хипотеке нису подобне јер су на локалу
бр.4 у приземљу зграде бр.1 на кп.бр. 1302/3 КО Свилајнац уписане хипотеке у
корист Пореске управе.
- Остварени промет по текућим рачунима предузетничке радње недовољан за
тражени износ кредита.

3.096.899,00
2.156.800,00

Златиборски округ
10.

ЗТР "Аутосервис Ариф ",
Пријепоље

УКУПНО за

Пријепоље,
Велика Жупа

Улагање у трајна обртна средства

1.800.000,00

Јемца није прихватљив за тражени износ кредита.

1.500.000,00

Златиборски округ

1.800.000,00
1.500.000,00

Моравички округ
11.

"МС - Пак" СЗР, Прилике Ивањица

УКУПНО за

Моравички округ

Улагање у трајна обртна средства, ради
повећања обима производње и
ликвидности

8.000.000,00
7.000.000,00

Неизмирена доспела дуговања према Фонду за развој у износу од 625.494,41
РСД. Честе блокаде рачуна

8.000.000,00
7.000.000,00

УКУПНО

49.104.813,00
31.556.800,00
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