
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

18.08.2015 . год.од 
захтева за start up који су одбијени на  21  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

"Пелет Крстић" пр.
1.500.000,00

Обреновац, 
Бело Поље

1. Адаптација и реконструкција постојећих 
објеката за почетак обављања делатности

Неадекватно обезбеђење кредита - Понуђена је хипотека на осталом 
грађевинском земљишту што није у складу са Програмом Фонда за 2015. годину  
којим је предвиђено да су за *старт уп* кредите изнад 300.000,00 РСД 
прихватљиви објекти и градско грађевинско земљиште. Такође, на парцели се 
налазе објекти који немају вредност и један који није легализован.

1.500.000,00

УКУПНО   за Београд 1.500.000,00

1.500.000,00

Јужно-банатски округ

"Старчевачки конаци" доо

3.000.000,00

Панчево, 
Старчево

2. Куповина опремљеног пословног простора 
за смештај људи

Негативна оцена пројекта. 
Привредно друштво планира куповину породичне куће површине 86м2 којој је 
промењена намена у зграда пословних услуга. У инвестиционом програму се кућа 
назива опремљеним пословним простором за становање и за смештај људи, док 
се фактички ради о породичној кући опремљеној пре више десетина година у којој 
станује продавац објекта.

3.197.867,00

УКУПНО   за Јужно-банатски округ 3.197.867,00

3.000.000,00

Јужно-бачки округ

Цвећара "Пурпле росе" 
пр. 1.500.000,00

Нови Сад3. Куповина пословног простора Оснивач је већ био оснивач предузећа " Дијамант" СЗТР, које је основано 
2000.године и које је избрисано  20.11.2013.године.  из АПР-а  У блокади је 1158 
дана.
Нису испуњени услови конкурса, да оснивач никад раније није био оснивач 
привредног друштва или предузетничке радње.

1.500.000,00

УКУПНО   за Јужно-бачки округ 1.500.000,00

1.500.000,00
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Колубарски округ

"Фарма Станаревић" доо

3.000.000,00

Уб, Лончаник4. Инвестиционо улагање у набавку опреме 
за фарму телади и ТОС

Неадекватно обезбеђење кредита - Понуђени инструмент обезбеђења је јемство 
правног лица које је фактички почетник јер послује тек нешто дуже од годину 
дана - основан 30.06.2014. године. Према финансијским извештајима за 2014. 
годину бонитет јемца није прихватљив због изузетн ниских пословних прихода, 
неликвидности, негативног обртног фонда и високог степена задужености. Према 
статистичком извештају за 2014. годину јемац нема запослених.

357.875.000,00

УКУПНО   за Колубарски округ 357.875.000,00

3.000.000,00

Шумадијски округ

"Бест wоод" пр, Село 
Бања 1.500.000,00

Аранђеловац5. Набавка опреме за производњу брикета 
за ложење

- Неусклађеност података из пословног плана, уговора о закупу и листа 
непокретности о објекту где би се планирана опрема инсталирала. Достављен 
уговор о закупу пословног објекта површине 36м2 у ком је планирана производња 
пелета.

2.772.000,00

ЗПТР "Пекара Некић"
1.500.000,00

Аранђеловац6. Набавка опреме за производњу хлеба и 
пецива

Ђорђе Некић је био власник привредног друштва за производњу хлеба за 
производњу хлеба, свежег пецива и колача " НЕКИЋ" ДОО. Привредно друштво је 
још увек активно, али је промењен оснивач. 
Није испуњен услов из конкурса, да предузетник никад раније није био оснивач, 
ни власник привредног друштва или радње.

3.000.000,00

УКУПНО   за Шумадијски округ 5.772.000,00

3.000.000,00

Пиротски округ

ПУР "Пицоло 010"
1.100.000,00

Пирот7. Куповина пословног простора - Висок ризик пројекта;
- Висок ризик понуђеног средства обезбеђења уредне отплате кредита.

1.100.000,00

УКУПНО   за Пиротски округ 1.100.000,00

1.100.000,00

У К У П Н О 370.944.867,00

13.100.000,00
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