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Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
- правна лица за 16. седницу Управног Одбора од 11.05.2018. год.

Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Предрачунска

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Нишавски округ

1. Нипласт д.о.о
(МБ: 20693266) Ниш

Набавка машине за израду
аграрне полиетиленске фолије
(захтев: 2018/19/0)

9.024.500,00

- Подносилац захтева има низак ниво капитала, негативни нето обртни фонд и негативну
ликвидност по сва три степена, као и висок ниво задужености.  - Исти оснивач се појављује у
два друштва која су у стечају, има неуредан Кредитни биро и дуже континуиране доцње у
измиривању кредитних обавеза.  - Бонитет подносиоца захтева није задовољавајући.  - Понуђено
средство обезбеђења половна опрема старости око 15 година.   

Укупно за Нишавски округ 9.024.500,00

Топлички округ

2.
"BDGA" DOO,
Prokuplje (MB:
20071192)

Prokuplje

Nabavka opreme za opremanje
pogona za preradu svežeg mesa
i proizvodnju proizvoda od mesa
(zahtev: 2018/37/0)

4.720.000,00

- У току 2017.године, супруга оснивача друштва, Ивана Митровић, регистровала је друштво за
прераду меса МЕСО ПРО 027 д.о.о. Прокупље и поднела тахтев за кредит Фонду по програму
за почетнике, где је намена улагања била куповина опреме – ледомата, док је Никола Мирјачић
основао привредно друштво МЕТАЛС ПРО 027 д.о.о. Прокупље у циљу обављања исте
делатности прераде меса и такође поднео захтев за одобрење кредита за почетнике, за куповину
опреме – машина за мешање меса. Оба захтева су одбијена, пошто је логичан закључак да ће
опрему користити привредно друштво Б.Д.Г.А. д.о.о. Прокупље, актуелни подносилац захтева.
Према подацима из АПР-а, након одбијања захтева за кредит од стране Фонда за развој РС, над
оба новооснована привредна субјекта, покренут је процес ликвидације; - Бонитет подносиоца
захтева није у складу са траженим износом кредита (пре свега, скромни износ капитала и
сталне имовине). Сходно горе наведеном, предлажемо одбијање кредитног захтева. 

Укупно за Топлички округ 4.720.000,00

Укупно 13.744.500,00

У Београду, 11.05.2018. год.
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