ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
програма за start up који су одбијени на XIV седници Управног одбора
22.07.2013. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Западно-бачки округ
1.

"МД Еко феро" ДОО,
Сомбор

УКУПНО за

Кула

Набавка опреме за пресовање лимова,
бакра и папира

Западно-бачки округ

2.016.000,00
2.016.000,00

Добављач није у складу са Програмом Фонда за 2013.г.. Основан је у априли
2012.г., нема запослених радника. Регистрован је за консултантске активности у
вези са пословањем и осталим управљањем, а предмет профактуре је
хидраулична преса.

2.016.000,00
2.016.000,00

Јужно-бачки округ
2.

3.

"ВБ Екопластика" ДОО

"Тихо комерц" ДОО

УКУПНО за

Бечеј

Куповина пословног објекта и трајна
обртна средства за производњу
регранулата

Бачки Петровац Куповина пословног објекта и трајна
обртна средства за производњу ОСБ
плоча, иверица , арматура, црепа,
гипсаних плоча, брикета, дрвене
ламперије и опеке

Јужно-бачки округ

4.428.564,00
4.000.000,00

2.763.982,00
2.763.982,00

Бранимир Башић, власник и продавац непокретности која се купује из средстава
старт уп кредита, а која је на адреси Синђелићева 18, Бечеј има кредит код Фонда
бр. 21438/10 за радњу "Гранпласт" СЗТР, Бечеј у износу од 3.000.000,00 РСД.
Кредит се не враћа уредно, неизмирене обавезе износе 760.122,78 РСД. Радња
се налази на истој адреси и регистрована је за исту делатност.
Продавац пословног простора је повезано лице са подносиоцем захтева за
кредит.

7.192.546,00
6.763.982,00

Шумадијски округ
4.

Neobarok style ДОО

Аранђеловац

Куповина опреме за производњу
намештаја

5.625.000,00
3.500.000,00

Стање уписано у катастру непокретности не одговара фактичком стању:
породична стамбена зграда - објекат бр. 2 на к.п. 2475/3 КО Аранђеловац, према
приложеним фотографијама, има приземље, два спрата и поткровље, а уписано
је да има приземље и спрат, те је упис објекта у катастру потребно усагласити са
стварним стањем.

Страна 1 од 2

Р.Бр.

Инвеститор

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Шумадијски округ

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

5.625.000,00
3.500.000,00

УКУПНО

14.833.546,00
12.279.982,00
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