ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
захтева који су одбијени на X седници Управног одбора
29.01.2018. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Мачвански округ
1.

2.

De kaasmaker д.о.о.,
Београд

Шабац, Поц

De kaasmaker д.о.о.,
Београд

Шабац,
Поцерски
Метковић

УКУПНО за

Улагање у набавку опреме за пријем и
прераду сировог млека

Улагање у трајна обртна средства

2.120.000,00
2.120.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

Мачвански округ

Понуђени објекат није прихватљив као средство обезбеђења јер је изграђен без
дозволе за градњу тако да у складу са одредбама Закона о хипотеци и Програму
Фонда није могуће уписати хипотеку на таквом објекту.Парцела на којој је зграда
представља земљиште под нелегалним објектима, јер је уз понуђену кућу
изграђен још један нелегалан објекат, тако да се ни парцела из наведених
разлога не може прихватити. Тражено је да се достави друго обезбеђење или
постојеће исправи, што није урађено у предвиђеном року.
Понуђени објекат није прихватљив као средство обезбеђења јер је изграђен без
дозволе за градњу тако да у складу са одредбама Закона о хипотеци и Програму
Фонда није могуће уписати хипотеку на таквом објекту.Парцела на којој је зграда
представља земљиште под нелегалним објектима, јер је уз понуђену кућу
изграђен још један нелегалан објекат, тако да се ни парцела из наведених
разлога не може прихватити. Тражено је да се достави друго обезбеђење или
постојеће исправи, што није урађено у предвиђеном року.

5.120.000,00
5.120.000,00

Подунавски округ
3.

"Гиле клас" доо

Смедерево

Улагање у трајна обртна средства

6.000.000,00
4.000.000,00

УКУПНО за

Подунавски округ

Висок ризик клијента обзиром на већи број у апр-у регистрованих промена у
кратком временском периоду од оснивања и повезаност са привредним
субјектима породице заложног дужника.
Непокретности понуђене за хипотеку нису подобне обзиром да није достављена
сва предвиђена документација тј. оригинал лист непокретности број 1129 КО
Мала Крсна не старији од 30 дана и оригинал копија плана за кп.бр. 1550/1 КО
Мала Крсна.

6.000.000,00
4.000.000,00

УКУПНО

11.120.000,00
9.120.000,00
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