ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

ПРЕГЛЕД
програма за start up који су одбијени на XXI седници Управног одбора
03.06.2013. год.
од
Општина и
место улагања

Инвеститор

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Јужно-банатски округ
1.

"СУН РООМ СМ" ПР
Салон за негу тела

УКУПНО за

Панчево

Кууповина нове опреме-соларијум

3.420.000,00
1.500.000,00

Јужно-банатски округ

- Подносилац захтева за кредит не испуњава услове за кредитирање старт уп
кредита јер је био власник самосталне угоститељске радње,
- Документација за улагања није прихватљива (није достављена оригинал понуда,
понуђач се бави трговином на велико парфимеријским и козметичким
производима, није достављен упис пословног простора на бази употребне
дозволе у лист непокретности).

3.420.000,00
1.500.000,00

Западно-бачки округ
2.

3.

"Естетиком" доо

"Бачки дукат" ЗЗ

УКУПНО за

Оџаци

Оџаци

Западно-бачки округ

Набавка опреме за производњу
намештаја-Хоризонтални форматизер
Алтендорф WА-80 ТЕ

Набавка опреме за производњу уља
Екструдера Е-250 и Пресе за цеђење уља
ПХП-200

5.571.150,00
2.271.150,00

5.540.000,00
2.400.000,00

Није достављен доказ да је добављач овлашћени дистрибутер опреме која је
предмет набавке из средстава кредита. Достављен је купопродајни уговор. Поред
тога, оснивач Синиша Бероња се јавља као један од оснивача ЗЗ "Бачки дукат",
који је у исто време поднео захтев за *старт уп* кредит. Исти јемац за оба
кредита - АД РК ОЏАЦИ.
Оснивачи ЗЗ Бачки ДУКАТ ОЏАЦИ, Кристина Козомора, Катанчевић Зорка и
Катанчевић Видосава су и акционари понуђеног јемца АД РК ОЏАЦИ што није у
складу са условима старт - уп кредита према Програму Фонда за 2013 годину.
Ови оснивачи су доставили Фонду Изјаве да нису били власници привредних
друштава.

11.111.150,00
4.671.150,00
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Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Јужно-бачки округ
4.

"ЈОВАНИНЕ ТОРТЕ И
КОЛАЧИ" ДОО

УКУПНО за

Нови Сад

Производња хлеба, пецива и колача

2.500.000,00
2.500.000,00

Јужно-бачки округ

-за изградњу радионице нису достављени одговарајући документи који су
Садржајем документације за изградњу објекта предвиђени;
-Програмом није прихватљива намена финансирања грађевинског материјала тос 100%;
-Предмет хипотеке је објекат у изградњи на КП 3786/7 КО Ветерник ( степен
изграђености 25%), исти није евидентиран и уписан у лист непокретности и као
такав није прихватљив за хипотеку

2.500.000,00
2.500.000,00

Сремски-округ
5.

Bioenergy Belcevic ДОО

УКУПНО за

Шид

Набавка опреме и трајна обртна средства
за покретање производње брикета за
огрев

Сремски-округ

8.150.000,00
3.950.000,00

Оцена ризика пројекта је негативна. Добављач за опрему је привредно друштво
*БИО ТРАДЕ ДОО* ШИД, које према скраћеним билансима за АПР-а за 2011 и
2012 годину нема пословне приходе и запослене.

8.150.000,00
3.950.000,00

Шумадијски округ
6.

"Симеун" ДОО

УКУПНО за

Аранђеловац,
Бања

Шумадијски округ

Довршетак изградње угоститељског
објекта, набавка опреме и трајна обртна
средства за припремање хране

11.304.100,00
3.800.000,00

- Документација за улагања није прихватљива (према захтеву за кредит тражен је
кредит за довршетак градње пословног објекта, а према називу програма намена
улагања је набавка опреме за обављање делатности припремања хране у
угоститељском објекту. Достављена је понуда за постављање и уградњу плочица,
прозора, врата у износу од 4.125.499,20дин (понуђач радио у 2012.г, али је имао
губитке, нема капитал, те нема бонитет) без предмера и предрачуна и оверене
понуде од овлашћеног извођача радова. Достављен је предмер и предрачун
радова на износ од 21.304.100,00дин без датума и без навода инвеститора.
Остале понуде према предрачуну нису достављене. Достављено је
неправоснажно решење о грађевинској дозволи из децембра 2012.г за изградњу
пословног објекта (није наведена намена) на име инвеститора Милићевић
Славише (оснивач друштва) према пројекту Геста и наводом вредности
планираних радова од 21.304.100,00дин. У достављеном листу непокретности бр
2342 уписано је земљиште у власништву Милићевић Славише. Инвеститор је
основан у априлу 2013.г. Није достављена тражена документација ради оцене
изграђености објекта и оправданости траженог кредита.)

11.304.100,00
3.800.000,00
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Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Моравички округ
7.

8.

"Смрча дом" СЗР

Горњи
Милановац

"ИОКА" ДОО

УКУПНО за

Ивањица

Набавка опреме и трајна обртна средства
за резање дрвене грађе

Санација објекта, набавка опреме и трајна
обртна средства за производњу натрон
кеса

Моравички округ

2.100.000,00
1.500.000,00

1.275.000,00
1.275.000,00

- Достављена документација за улагања није прихватљива (понуда за опрему
издата од предузетничке радње основане 12.06.2012. године; регистрована
претежна делатност није за производњу опреме за пројектом предвиђену
делатност; проспект/каталог опреме није достављен; према подацима са сајта
АПР-а, нема финансијских показатеља; према подацима са сајта Пореске управе
не налази се у евиденцији обвезника ПДВ-а).
- Документација у вези коришћења пословног простора за смештај опреме и
обављања делатности није прихватљива.
- Клијент планира обављање делатности у Бруснику, где је и седиште Владимира
Муњића власника СЗТУАР "Голија промет" из Брусника, која је према подацима
са сајта АПР-а из принудне наплате од 07.05.2013. године у блокади у износу од
148.391,15 динара од 06.05.2012. године укупно 366 дана и даље.
- Непокретности предвиђене за стављање хипотеке нису правно прихватљиве,
- Документација за улагања није прихватљива (Подносилац захтева има
регистровано седиште на истој адреси као и седиште радње СЗР БГ Принт Рајко
Поњавић са делатношћу остало штампање (у блокади 366 дана и даље за
последњих годину дана) где је према првобитном захтеву планирано обављање
делатности. По измењеном захтеву локација улагања је у месту Коњевић, Чачак
према уговору о закупу за 50м2 простора (од 650м2 пословне зграде према ЛН)
са Терра доо,Г. Милановац (био у блокади укупно 94 дана за последњих годину
дана, по кредиту код Фонда по уговору бр 21294/2010 структура наплате: редовно
19%, принудно 81%, није плаћен ануитет 31.3.13.г, уписана хипотека код ОТП
банке за стамбени и дугорочни кредит за два физичка лица). Понуђач опреме је
регистрован за машинску обраду метала (месечна основица паушалног прихода
26.893,83дин у 2012.г).

3.375.000,00
2.775.000,00

Јабланички округ
9.

"Лунапласт јск" доо

УКУПНО за

Лесковац

Јабланички округ

Куповина линије за производњу епрувета
за пет амбалажу и пет амбалаже.

2.800.000,00
2.800.000,00

Према процедурама Фонда када је у питању хипотека као основно средство
обезбеђења уредног враћања кредита прихватају се само потпуно изграђени
објекти са грађевинском дозволом. У овом случају степен изграђености објекта
није 100%.

2.800.000,00
2.800.000,00

УКУПНО

42.660.250,00
21.996.150,00
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