ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
програма који су одбијени на 8. седници Управног одбора
03.10.2014. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

2.

3.

"Јацк пот" доо

"БМ Тандем 1" доо

"Профил - Ђорђевић"
ДОО, Звечка

УКУПНО за

Обреновац

Обреновац

Обреновац

Улагање у трајна обртна средства за
набавку и продају прехрамбених,
непрехрамбених производа, осталих
производа за домаћинство и дуванских
производа.

1.331.984,00

ТОС-куповина материјала и опреме за
поправку пословног простора

15.000.000,00

Улагање у трајна обртна средства

1.000.000,00

15.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

Београд

- Неприхватљива понуђена средства обезбеђења.
- Достављена документација неадекватна и некомплетна.
- Бонитет предузећа није у складу са захтевом за кредит (мала вредност сталне
имовине, пословни губитак у 2013.год., пословни губитак, нето губитак у износу
од 2.640.000,00 дин. до 31.07.2014.год.).
Клијент тражи одобрење кредитних средства за ТОС , а намерава да санира у
поплавама оштећене локале и станове у објекту чију је изградњу финасирао, па је
намера да се средства траженог кредита наменски искористе доведена у
питање. Наиме, за радове на објектима се може одобрити само инвестициони
кредит чија средства се у том случају пуштају директно на рачун извођача тих
радова,чије понуде се презентирају при подношењу захтева за кредит. Средства
кредита за ТОС се пуштају директно кориснику кредита .
Уз наведено, тражени износ кредита је далеко већи од максимално дозвољеног
износа за микро правна лица у која ово Друштво разврстано.
Програмом Фонда за развој Републике Србије за привредне субјекте са
поплављених подручја за 2014. годину и Изменама и допунама наведеног
Програма није предвиђено коришћење средстава од стране привредних субјеката
са поплављених подручја који нису претрпели директну штету. Обзиром да
привредно друштво није претрпело директну већ индиректну штету, нема право
на коришћење средстава по овом Програму.

21.331.984,00
21.000.000,00

Подунавски округ
4.

"ЖИС Протранс" доо

Смедеревска
Паланка

Улагање у трајна обртна средства за
производњу производа од бетона за
грађевинарство.

5.000.000,00
3.000.000,00

- Није достављен адекватан инструмент обезбеђења.
- Достављена документација некомплетна и неусаглашена.
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5.

Инвеститор

"ИЗВОР СТИЛ" ДОО

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Смедеревска
Паланка

Намена улагања

Набавка нове опреме-пресе за обраду
дрвета

Подунавски округ

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

1.983.556,00
1.983.556,00

Разлози за одбијање

-Бонитет инвеститора није задовољавајући обзиром да је степен задужености
преко 86% и да је оцена успешности пословања и финансијског стања у 2014.г
незадовољавајућа. Највећи део прихода остварује преко повезаног лица, што све
указује на висок степен ризика клијента,
- Понуђени инструмент обезбеђења-заложно право на будућој опреми, чија је
набавка предвиђена из кредита Фонда, није адекватан инструмент обезбеђења
сходно оцени ризика клијента. Такође, није достављен доказ да је понуђач
опреме овлашћени дистрибутер опреме.

6.983.556,00
4.983.556,00

Поморавски округ
6.

7.

8.

"ТРГОПРОМЕТ" ДОО

"Унипром" ДОО

Свилајнац

Свилајнац

"Божиловић - Луxор" ДОО Свилајнац

УКУПНО за

Поморавски округ

Набавка нове опреме за обраду паркета,
уништене у поплави маја 2014.г.

1.222.493,00

Улагање у трајна обртна средства

1.405.908,00

Трајна обртна средства за куповину робе
уништене у поплавама (прехрамбене
робе, хемијске, алкохолна и безалкохолна
пића и др.)

800.000,00

Пословање и клијента и његовог јемца су процењени као неадекватни за
тражени износ кредита, те би се сервисирање будућих обавеза могло довести у
питање, нарочито ако се узме у обзир чињеница да је јемцу на истој седници УО
одобрен кредит.

1.200.000,00

- Бонитет инвеститора није усклађен са планираним улагањем.
Анализом и оценом бонитета привредног друштва доводи се у питање повраћај
кредитних средстава.
- Неадекватно обезбеђење - Предложени јемац неприхватљив за Фонд имајући у
виду његову презадуженост

9.500.000,00

-Неприхватљива понуђена средства обезбеђења.

8.000.000,00

12.128.401,00
10.000.000,00

УКУПНО

40.443.941,00
35.983.556,00
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