Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години
- предузетници и правна лица за 27. седницу Управног одбора од 17.06.2022. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Нишавски округ

1.

*ФАЗИ ДОО
БЕОГРАД
(ВОЖДОВАЦ)*
(МБ: 20054751)

Ниш

Изградња пословног објекта
намењена сектору
истраживања и развоја

Укупно за Нишавски округ

75.000.000,00

75.000.000,00

Предлаже се одбијање имајући у виду следеће: - Основна делатност подносиоца захтева је 2620
– Производња рачунара и периферне опреме, а бави се производњом софтвера и апарата за игре
на срећу. Наведена делатност не доприноси остваривању специфичних циљева Програма; Већински оснивач подносиоца захтева је привредно друштво Еуропеан Дата Пројецт с.р.о. из
45.930.000,00 Чешке Републике, које се бави првенствено производњом, обрадом и монтажом слот машина и
11.470.000,00 производњом и продајом уређаја за игре на срећу и система за игре на срећу као и
организовањем игара на срећу и казина, што није у складу са Програмом: - У достављеној
документацији, као повезана лица су, између осталих наведени и ЗБЕТ.РС д.о.о. Београд и
Медитеран Гаминг Гроуп д.о.о. Ниш, којима је основна делатност 9200 – Коцкање и клађење,
што није у складу са Програмом.
45.930.000,00
11.470.000,00

Сремски-округ

2.

Grahovac Group
SRB doo Beograd- Kuzmin
Savski Venac
(MB: 21341185)

Ulaganje u kupovinu opreme

Укупно за Сремски-округ

24.119.208,00

24.119.208,00

Привредно друштво је поднело захтев за кредит дана 18.05.2022. године за развојне пројекте у
2022 години.Предмет улагања - куповина плаца 1.610.000,00 рсд, земљани и бетонски радови
3.827.330,00 рсд, лимарски и браварски радови 8.528.450,00 рсд, укупно грађевински радови
13.965.780,00 рсд, за куповину опреме -трачне пиле 7.906.000,00 рсд, трајна обртна средства
2.247.427,00 рсд, укупно предрачунска вредност 24.119.208,00 рсд.  Начин финансирањаКредит 8.000.000 рсд, бесповратни део 2.000.000 рсд, сосптвени удео 14.119.208,00 рсд 
8.000.000,00 Привредно друштво се бави тренутно трговинском делатаношћу на велико дрветом. Има
2.000.000,00 закупљене плацеве у Сурчину и Лештанима, канцеларију у Бранковој у Београду. Приходе
остварује од трговинске делатности.  Пројектом за који су тражена средства је планирана
куповина плаца у Кузмину, где ће се правити објекат, у коме ће бити смештена пила за обраду
дрвета. За куповину плаца је достављен неоверен уговор о купопродаји. За радове није
достављена дозвола за извођење радова. Кредитима по програму подстицања предузетништва
кроз развојне пројекте за 2022 годину није могуће финансирање куповине плаца на коме би се
градио објекат.   Пројекат је неприпремљен и није у складу са Програмом.
8.000.000,00
2.000.000,00

Шумадијски округ

3.

IVAN
STANOJEVIĆ
PR, SZR
KRAGUJEVAC
(MB: 61822470)

Kragujevac

Ulaganje u kupovinu CNC
mašine za obradu metala

18.023.400,00

Понуђена хипотека према мишљењу правне службе није прихватљива јер је потребно да
предметни објекат буде евидентиран у надлежном катастру непокретности као посебан део
12.800.000,00 породичне стамбене зграде или уколико није могуће спровести наведене измене у катастру,
3.200.000,00 понуђена непокретност може бити адекватно средство обезбеђења али само као целина.
Клијенту су послата два дописа везано за спровођење потребних измена у надлежном катастру
непокретности али ни у накнадном року он није поступио по захтеву.
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Укупно за Шумадијски округ

Предрачунска
вредност
18.023.400,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

12.800.000,00
3.200.000,00

Златиборски округ

4.

*SZR BETON
KOMERC
RAKOVIĆ
STOJAN
PREDUZETNIK,
PRIBOJ* (MB:
55049025)

Priboj

Укупно за Златиборски округ
Укупно

Ulaganje u kupovinu novog
viljuškara za potrebe proizvodnje
svežeg betona

2.365.200,00

2.365.200,00
119.507.808,00

Провером у Регистру залоге утврђено је да је у корист Еуробанке заложена Фабрика бетона БСА
60ЛСУ 4X25 која се купује од добављача СИМИ д.о.о. и то под ЗЛ.бр. 12207/2019. Предмет
процене која је достављена Фонду је такође фабрика бетона набављена од истог добављача.
1.750.000,00
Потребно је доставити потврду од добављача колико је фабрика бетона продато Бетон комерцу и
750.000,00 по којим уговорима као и допуна процене где вештак може да разјасни да ли постоје две
фабрика бетона, као и да ли су повезане производно и колико рад једне утиче на другу фабрику.
Понуђена залога на опреми је неприхватљив инструмент обезбеђења.
1.750.000,00
750.000,00
68.480.000,00
17.420.000,00

У Београду, 17.06.2022. год.
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