ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

ПРЕГЛЕД
захтева за предузетнике који су одбијени на 25 седници Управног одбора
10.11.2015. год.
од
Општина и
место улагања

Инвеститор

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

СТР"Миленковић Вања",
Београд

УКУПНО за

Сопот

Изградња пунионице и складишта ТНГ

7.166.400,00
6.000.000,00

Београд

Планирано је улагање у изградњу пуниоце и складишта ТНГ-а ( течног нафтног
гаса), што је у супротности са Програмом Фонда за развој за 2015.годину.

7.166.400,00
6.000.000,00

Јужно-банатски округ
2.

ПР "Вила Марија"

Бела Црква

Улагање у трајна обртна средства

6.063.000,00
5.000.000,00

УКУПНО за

Јужно-банатски округ

Предузетник није доставио прихватљиво средство обезбеђења уредне отплате
кредита.

6.063.000,00
5.000.000,00

Шумадијски округ
3.

"Павловић" САР

УКУПНО за

Лапово

Улагање у обезбеђење трајних обртних
средстава за повећање обима промета у
друмском превозу терета

Шумадијски округ

7.000.000,00

Није достављена тражена допуна средстава обезбеђења

3.500.000,00

7.000.000,00
3.500.000,00

Борски округ
4.

"Кариатида" СЗР

Мајданпек

Куповина опреме за фризерски салон

850.000,00
700.000,00

Предузетничка радња је до сада користила два кредита Фонда и обавезе су
измириване са великим кашњењима.
Осим тога, документација за обезбеђење кредита није у складу са условима
Фонда - приложена је процена вештака који није на списку судских вештака чије
процене су прихватљиве за Фонд.

Страна 1 од 2

Р.Бр.

Инвеститор

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Намена улагања

Борски округ

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

850.000,00
700.000,00

Златиборски округ
5.

6.

Пријепоље

"Едис" СТР

"Код Јордана" пр.

УКУПНО за

Пријепоље

Доградња и реконструкција пословног
простора

10.259.564,00

Улагање у трајна обртна средства у циљу
потпимизирања производног процеса и
отклањања уских грла за производњу
месних и сувомесних производа

15.964.461,00

Златиборски округ

7.000.000,00

7.000.000,00

Негативна оцена ризика пројекта - увидом у достављену техничку документацију,
пројекту за грађевинску дозволу и у локацијским условима, наводи се да је у
питању стамбено пословна зграда а радови који су планирани се односе на
објекат у целини, и на пословни и на стамбени део. Такође, достављене понуде
извођача радова се односе на радове на целокупном објекту и није их могуће
раздвојити. Поред тога, понуда за извођење грубих грађевинских радова издата
од стране ДОО "Алфатранс" није валидна, јер не садржи битне елементе понуде
а сам извођач није регистрован за извођење грађевинских радова већ за друмски
превоз терета.
Понуђена хипотека је неадекватан инструмент обезбеђења, јер дограђени део
објекта нема ни грађевинску ни употребну дозволу.

26.224.025,00
14.000.000,00

Моравички округ
7.

С.З.Р " Технопласт "
Горњи Милановац

УКУПНО за

Горњи
Милановац

Моравички округ

Набавка сировина и репроматеријала за
производњу амбалаже од пластике.

5.493.304,00
1.200.000,00

Предузетник је основан 1984 године, без обзира на обим пословања и опрему коју
поседује, послује са једним радником. Поред тога реализацијом средстава
кредита није предвиђено ново запошљавање. Делатност производње обавља у
стамбеном простору. На истој адреси на којој послује предузетник - Кнеза
Александра 115, Горњи Милановац, постојали су следећи привредни субјекти сви
регистровани за делатност производња амбалажа од пластике :
- Фарма пласт, мб. 61340483, основан 17.03.2010. Г.,брисан 11.05.2012.г.,власник
Љиљана Миловановић,
- Технопласт - 032 д.о.о, мб. 21070424, основан 23.12.2014 године у ликвидацији,
власник Милијана Миловановић,
- Пак пласт, мб.60980241, основан 01.12.2007 године, брисан 17.02.2010 године,
власник Владимир Миловановић.
Поред тога предузетник Милијан Миловановић је био сувласник у ЗЗ Шумадија
продукт, Горњи Милановац, која је брисана 23.08.2011 године.

5.493.304,00
1.200.000,00

УКУПНО

52.796.729,00
30.400.000,00
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