
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

22.07.2015 . год.од 
захтева за start up који су одбијени на  20  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

ЗТФР "Жаре-Паун"
300.000,00

Гроцка1. Улагање у трајна обртна средства Неадекватан инструмент обезебеђења, јер је њива 3.класе, по врсти земљишта: 
остало грађевинско земљиште.

300.000,00

УКУПНО   за Београд 300.000,00

300.000,00

Северно-бачки округ

"Фитнесс лифе" доо
3.000.000,00

Суботица2. Адаптација спортско-рекреативног објекта - Средство обезбеђења није прихватљиво јер понуђени објекат је неизграђен и 
није укњижен, а  земљиште као део парцеле  је практично под тим објектом
- Објекат је у власништву правног  лица које је годину дана у блокади
- Документација за планирана улагања није потпуна

8.619.740,40

УКУПНО   за Северно-бачки округ 8.619.740,40

3.000.000,00

Јужно-банатски округ

УР"Маринера"
1.500.000,00

Панчево3. Набавка опреме за опремање ресторана и 
ресторанске сале

Негативна оцена ризика инструмента обезбеђења кредита.1.500.000,00

УКУПНО   за Јужно-банатски округ 1.500.000,00

1.500.000,00

Колубарски округ

"Лика камен" пр.
1.500.000,00

Мионица, 
Брежђе

4. Улагање у куповину опреме-машина за 
расецање камена МН 2x9

Неадекватан инструмент обезебеђења, јер није усаглашено фактичко са 
уписаним стањем.

1.730.000,00
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УКУПНО   за Колубарски округ 1.730.000,00

1.500.000,00

Шумадијски округ

"Триф-Стеф" пр
1.500.000,00

Аранђеловац5. Набавка опреме за поправку машина - Негативна оцена пројекта.
- Висок ризик средства обезбеђења.

2.439.998,00

"Дулеанса" пр.
1.500.000,00

Аранђеловац6. Набавка опреме за производњу колача Јемац и добављач опреме је исто предузеће " Промет гума-аутосервис Вељовић. 
Предузеће је регистровано за одржавање и поправку моторних возила, а не за 
продају апарата за производњу колача, који су потребни предузетнику "Дулеанси" 
за отпочињање делатности. Предрачун је бр.1/2015, што је очигледно да прву 
понуду у 2015.години је издао 29.04.2015.године.
Друга понуда је истекла у моменту предаје захтева и издао је сервис " Једоксић"  
који поправља, а не производи апарате за домаћинство и баштенску опрему. Није 
достављен каталог, него црно беле слике са интернета.

2.782.570,00

УКУПНО   за Шумадијски округ 5.222.568,00

3.000.000,00

Златиборски округ

ЗР "Галантерија Андрија"
1.200.000,00

Пријепоље7. Набавка опреме за производњу бетонске 
галантерије

- Обезбеђење по кредиту је неприхватљиво - Економско-финансијски бонитет 
јемца није задовољавајући према критеријумима Фонда 
- Достављена профактура за куповину опреме није у складу са условима и 
садржином документације Фонда

1.670.000,00

УКУПНО   за Златиборски округ 1.670.000,00

1.200.000,00

Моравички округ

"Вила Радуловић" пр.
1.500.000,00

Горњи 
Милановац, 
Клатичево

8. Изградња пословног објекта-ресторана Оцена ризика:
- неприхватљив планирани извођач радова;
- висок обим предвиђених улагања.

12.840.595,30

УКУПНО   за Моравички округ 12.840.595,30

1.500.000,00

У К У П Н О 31.882.903,70

12.000.000,00
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