ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
програма за start up који су одбијени на 11 седници Управног одбора
15.12.2014. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

2.

3.

"Моја мала Марија БГД"
доо

Нови Београд

Фризерски салон
"Станкоwскy",
Младеновац

Младеновац,
Младновац

Улагање у куповину пословног објекта
ради пружања фризерских услуга

2.154.000,00

"Качара" доо

Гроцка, Врчин

Набавка опреме за покретање
угоститељске делатности

2.921.643,00

УКУПНО за

Куповина опреме за вршење делатности
производње и продаје брзе хране и
кетеринг услуга

Београд

3.000.000,00
3.000.000,00

1.500.000,00

Понуђене акције АД "Застава ауто промет" које је су у власништву привредног
друштва " Леонардо инжењеринг" нису адекватно средство обезбеђења, јер су
оба привредна друства у блокади. АД "Застава ауто промет" је у блокади 1100
дана, тако да су акције неприхватљиве као инструмент обезбеђења кредита.
Фонд за развој не финансира куповину стамбених објеката, већ само пословних и
производних објеката.

Бонитет јемца је неадекватан за тражени износ кредита.

2.921.643,00
8.075.643,00
7.421.643,00

Северно-бачки округ
4.

"Лета СНБ" доо

УКУПНО за

Суботица, Палић Адаптација објекта за сушење и прераду
воћа и поврћа и набавка опреме

Северно-бачки округ

2.750.000,00
2.750.000,00

Није уписан дугорочни закуп у надлежни регистар непокретности за објекат, који
је предмет адаптације. Објекат је под хипотеком Војвођанске банке. Висок је ризик
пројекта, јер без адаптације простора, није могуће реализовати пројекат, јер ни
опрема, која је планирана да се купи из средстава кредита неће имати где да
буде смештена.

2.750.000,00
2.750.000,00
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Јужно-банатски округ
5.

"КДБ Теам градња" доо

УКУПНО за

Ковин

Набавка опреме за копање и затрпавање
ровова ради постављања разних
инсталација

Јужно-банатски округ

2.800.000,00
2.800.000,00

Предметни захтев се Одбија из следећих разлога:
- достављена је фактура од СТР "Дуђа" Ковин за куповину увозне опреме, а
радња није овлашћени дистрибутер, што је дефинисано условима и садржају
потребне документације
- власница непокретности је заложни дужник по дугорочном кредиту СЗР
"Дамиркос" који се не неизмирује редовно, (принудно 94%) и у блокади је два
месеца.

2.800.000,00
2.800.000,00

Шумадијски округ
6.

7.

"Ерић про кг" доо

Крагујевац

"АЛУМАЈСТОРОВИЋ" доо Крагујевац

УКУПНО за

Куповина нове опреме потребне за
производњу ПВЦ и АЛУ стоалрије и
обезбеђење трајних обртних средстава

Куповина нове опреме потребне за
обављање делатности производње ПВЦ и
Алу столарије и обезбеђење трајних
обртних средстава

Шумадијски округ

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

- Добављач опреме је привредно друштво "ЦМ" доо Крагујевац које је првобитно
регистровано за неспецијализовану трговина на велико, па је дана 02.03.2012.
промењена делатност на Такси превоз, а 17.11.2014.г. је поново дошло до
промене делатност – производња машина за обраду дрвета. Захтев за кредит
поднет 20.11.2014.г.
- Достављена документација о куповини опреме није адекватна и потпуна
Предметни захтев се Одбија из следећих разлога
- Понуђена средства обезебеђења нису одговорајућа, јер у теретном листу ЛН бр.
1310 КО Горње Јарушице на парцели 1129/1 постоје три забележбе забране
отуђења и оштећења непокретности.
- Достављена документација о куповини опреме није адекватна и потпуна.
- Добављач опреме је привредно друштво "ЦМ" доо Крагујевац се по регистрацији
до дана 17.11.2014.г. бавио услугама ТАXИ превоза. Захтев за кредит поднет
19.11.2014.

6.000.000,00
6.000.000,00

Моравички округ
8.

"Рамар" доо

Чачак

Набавка опреме за производњу
грађевинске столарије и ТОС за
репроматеријал

4.274.700,00
3.000.000,00

Предмет кредитног захтева је куповина више производних машина од привредног
друштва који је 30.09.2014. променио претежну делатност из трговинске у
производну. Није достављена адекватна документација о опреми која се купује.
Предметни захтев је у вези са другим захтевима за старт-уп програм за исту
намену.
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Инвеститор

"А-ТДСИ доо

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Чачак

Намена улагања

Набавка опреме за производњу
грађевинске столарије и улагања за
репроматеријал

Моравички округ

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

4.193.840,00
3.000.000,00

Разлози за одбијање

-Понуђач опреме је променио делатност решењем АПРа од 30.09.14.г. Уместо
трговине на велико алатним машинама регистрована је делатност производња
осталих алатних машина. На бази достављене документације не може се
утврдити да је произвођач нове опреме. Понуђач се бавио увозом и репарацијом
половних машина према подацима са сајта. Из наведеног разлога висок је ризик
прихватања понуђача.
-За исти програм улагања којим се планира набавка опреме од истог понуђача,
на истој локацији за обављање делатности према уговору о закупу ( где
закуподавац такође обавља делатност) поднео је захтев за кредит бр. 153/14
Рамар доо, Чачак. Из наведеног разлога висок је ризик прихватања пројекта.

8.468.540,00
6.000.000,00

Нишавски округ
10.

11.

Дрволес ПР - Поповац

"Гепе Фисхинг" ДОО

УКУПНО за

Ниш-Црвени
Крст, Поповац

Куповина нове опреме и улагање у
репроматеријал и сировине.

Ниш-Црвени
Крст, Ниш

Куповина опреме за потребе покретања
производње пловака,мотање најлона и
паковање олова за спортсски и
ректреативни риболов.

Нишавски округ

371.520,00
371.520,00
3.620.000,00
3.000.000,00

Подносилац захтева делатност обавља у простору који није евидентиран као
пословни простор.

Подносилац захтева планира обављање делатности у простору који није
евидентиран као пословни простор.

3.991.520,00
3.371.520,00

УКУПНО

32.085.703,00
28.343.163,00
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