
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

03.06.2013 . год.од 
програма за предузетнике који су одбијени на  XXI  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

"Гофи" пр
5.000.000,00

Обреновац1. Изградња пословног објекта. Бонитет подносиоца захтева није задовољавајући - остварени пословни приходи 
у последња два обрачунска периода нису у складу са траженим износом кредита. 
Осим тога, остварени промети преко банака су на веома ниском нивоу и има само 
једног запосленог радника (власницу). 
Грађевинска дозвола гласи на физичко лице.
Предрачунска вредност улагања износи преко 94 милРСД, док акумулација радње 
на указује из којих средстава се може завршити инвестиција..

70.000.000,00

УКУПНО   за Београд 70.000.000,00

5.000.000,00

Северно-банатски округ

"Ћао-Ћао" сзр, Хоргош
2.237.932,00

Кањижа2. Куповина локала Неадекватна документација за рефундирање куповине пословног простора. 
Пословни простор је купило физичко лице и води се на име физичког лица, а 
плаћен је готовином, те није могуће извршити рефундацију на основу достављене 
документације.

2.237.932,00

УКУПНО   за Северно-банатски округ 2.237.932,00

2.237.932,00

Колубарски округ

"Огико" СЗТР
3.000.000,00

Ваљево3. Проширење производног простора И 
набавка опреме за производњу адитива И 
смеша за разне врсте хлеба

Из пројекта урађеног од стране овлашћеногпројектанта се види да је објекат 
завршен, да су већ изведени сви радови које је клијент планирао да финансира 
средствима кредита. Достављена документација као да се тек почиње са 
изградњом објекта, а достављени пројекат садржи потпуно друкчије податке.

3.002.836,00

УКУПНО   за Колубарски округ 3.002.836,00

3.000.000,00

Страна 1 од 2



Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Јабланички округ

"Гордекс" СЗР, Ждеглово

3.000.000,00

Лебане4. Куповина камиона yа транспорт робе са 
ЕУРО 5 стандардом ( тегљач)

Неадекватно средство обезбеђења. Објекти који су предмет процене нису 
уписани у лист непокретности. Према наводима вештака објекти наведени у листу 
непокретности су срушени и изграђени нови у измењеним габаритима.

3.000.000,00

УКУПНО   за Јабланички округ 3.000.000,00

3.000.000,00

У К У П Н О 78.240.768,00

13.237.932,00

Страна 2 од 2


