ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
захтева који су одбијени на 21 седници Управног одбора
18.08.2015. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

"Девиx" ДОО

Лазаревац

Улагање у трајна обртна средства

101.225.280,00

-понуђено обезбеђење није адекватно за тражени износ кредита.

50.000.000,00
2.

"Бео-минд" доо, Стублине Обреновац,

Улагање у трајна обртна средства

Велико Поље
3.

4.

5.

"Злата Сим" ДОО

"Ц & ЛЦ-гроуп" доо

"Дифол дигитал" доо

Младеновац

Нови Београд

Нови Београд

6.000.000,00
3.000.000,00

Куповина и опремање Дома за
палијативну негу

29.992.223,31
22.000.000,00

Улагање у трајна обртна средстванабавка моторног горива, моторног уља,
мазива за моторе, резервних делова за
грађевинске машине и камионе

194.319.222,00

Улагање у трајна обртна средства

123.705.000,00

50.000.000,00

3.500.000,00
6.

"Алфа рибон" доо,
Београд

Барајево,
Липовица

Инвестиционо улагање у куповину опреме
за прераду воћа

4.824.053,00
3.800.000,00

Бонитет предузећа је неадекватан, јер је задуженост на високом нивоу, стална
имовина не покрива тражени износ кредита, привредно друштво нема уписан
капитал, запошљава само једног радника.
- Актуелним Законом о здравственој заштити није предвиђено постојање
приватних домова за палијативну негу болесника. Оваква врста неге је планирана
у оквиру установа као што су болнице, заводи и сл.
- Друштво не обавља осталу здравствену делатност већ се приходи друштва
генеришу из потпуно друге делатности, тако да не поседује ни опрему нити
стручни кадар који би могао обављати овакву врсту неге.
- Мали број тренутно запослених радника за тражени износ кредита.
-непокретности понуђене са хипотеку( четири парцеле у Земун Пољу) су оцењене
као неприхватљиве , јер је Планом детаљне регулације утврђено да је део ових
парцела предвиђен за саобраћајнице, а део за надземне деонице железничке
пруге , док је вредност парцела које су превиђене за грађење недовољна за
тражени кредит.
Клијент није доставио прихватљиву документацију као средство обезбеђења
уредне отплате кредита.

Неадекватно обезбеђење кредита - За хипотеку је понуђена кућа у изградњи, која
је у катастру непокретности Барајево уписана као објекат са грађевинском
дозволом. Из приложених фотографија уз вештачење очигледно је да се објекат
још увек не користи, као и да је још у "тзв" сивој фази изградње-утисак је да је
изграђеност у мањем проценту од 80%. Градња објекта је започета још 2008.
године-грађевинска дозвола гласи на физичко лице-Димитриевски Драгољуба, а
вештак је налгасио у процени да је објекат у фази адаптације.
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7.

Инвеститор

"Смарт плус" доо

Општина и
место улагања

Намена улагања

Врачар, Београд Одржавање текуће ликвидности

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

80.000.000,00
80.000.000,00

8.

9.

"Јони комерц" доо

Orto - Medical ДОО, Нови
Београд

УКУПНО за

Лазаревац,
Улагање у трајна обртна средства
Велики Црљени

Стари Град,
Београд

Куповина опреме за израду ортопедских
уложака и трајна обртна средства

Београд

193.356.000,00
65.000.000,00

20.539.456,00
10.000.000,00

Разлози за одбијање

-За обезбеђење кредита је понуђена хипотека на кланици ( објекту и кланичкој
опреми) у власништву физичког лица. Како власник није доставио доказ о начину
стицања својине над опремом , то је залога на опреми неприхватљива као
инструмент обезбеђења, а објекат који је укњжен као кланица без те опреме не
чини целину, па је укупно обезбђење процењено као неприхватљиво.
- Делатност друштва није у приоритету финансирања од стране Фонда
- Регистрован огранак за трговину на мало моторним горивима
- Финансијско стање и кредитна способност незадовољавајући због пада прихода,
неликвидности и негативног нето обртног фонда
- Висок репутациони ризик - против оснивача друштва подигнута оптужница у
Специјалном суду
Кредитна историја привредног друштва није задовољавајућа.
Осим тога, понуђено средство обезбеђења уредне отплате кредита је хипотека на
непокретности која нема довољну вредност за тражени износ кредита, и јемство
привредног друштва чији показатељи бонитета имају изражен негативан тренд уз
раније дата јемства за два кредита Фонда.

753.961.234,31
287.300.000,00

Северно-бачки округ
10.

ЗЗ "Воћко"

УКУПНО за

Суботица, Доњи Улагање у доградњу хладњаче- И фаза
Таванкут
дорадни центар; ИИ фаза четири уло
коморе

Северно-бачки округ

59.568.208,03
48.000.000,00

-непокретности понуђене за хипотеку су оцењене као неприхватљиве ( за
хипотеку се нуди само објекат-хладњача, а не и земљиште на коме се хладњача
налази, а пракса Фонда је да се уз објекат увек уписује хипотека и на парцели на
којој је он смештен, а такође није достављена процена вредности расхладне
опреме која је уграђена у објекат, па би и она морала служити као обезбеђње,
односно морала би бити предмет залоге).

59.568.208,03
48.000.000,00
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Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Средње-банатски округ
11.

"НСРЕ Поинт" доо, Нови
Сад

УКУПНО за

Зрењанин

Куповина пословног простора ради
проширења делатности

Средње-банатски округ

39.594.100,00
18.000.000,00

- Мали број тренутно запослених радника за тражени износ кредита
- Процењена вредност пословног простора је 32.955.000,00 РСД а купопродајна
вредност 19.000.000,00 РСД што указује на његову прецењеност.
- Простор који се купује је уписан са употребном дозволом али на сликама
изгледа да није завршен. И сам вештак у процени констатује да је у "сировом
стању"- без завршних подних и зидних облога, подови, плафони и зидови са
унутрашње стране нису завршно обрађени, а прикључци инсталација у пословном
простору постоје, али није урађен комплетан развод истих.
-Купац и продавац пословног простора су до 2014. године били повезани на
основу законских заступника Младена Павлова и Радише Думонића који у 2014.
години излазе из друштва.

39.594.100,00
18.000.000,00

Северно-банатски округ
12.

Гиграпхиx доо

Кикинда

Улагање у трајна обртна средства

120.000.000,00
1.000.000,00

- Висок ниво залиха који бележи даљи раст у 2015. години, а при том је поднет
Захтев за ТОС која друштво намерава да уложи у набавку основних сировина и
материјала те се поставља сврсисходност финансирања повећања залиха које су
и иначе увећане.
- Неусклађеност Обавеза из пословања, с једне стране, које се у 90% односе на
повезано лице и потраживања од купаца, с друге стране, која се доминантно
односе на исто повезано лице, те се намеће закључак да би друштво најпре
могло доћи до новчаних средстава регулисањем односа са повезаним лицем,
односно оснивачем према коме има константно већа потраживања од обавеза.
- Друштво од 115 тренутно запослених радника има само три радника на
неодређено време чиме се не улива сигурност за дугорочни пласман ионако
ограничених средстава Фонда.
- Неадекватно обезбеђење - Понуђени инструмент обезбеђења је хипотека на
непокретности у власништву друштва чија је прихваћена вредност довољна за
тражени износ кредита али према мишљењу сектора ризика слабо утржива.

УКУПНО за

Северно-банатски округ

120.000.000,00
1.000.000,00
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Општина и
место улагања

Инвеститор

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Јужно-банатски округ
13.

14.

"Самиго инвест" доо

Crategus ДОО

УКУПНО за

Панчево

Ковин

Улагање у трајна обртна средства за
повећање физичког обима и побољшање
технолошког нивоа постојеће производње
и услуга
Улагање у трајна обртна средства за
набавку репроматеријала код производње
дрвних елемената, огревног дрвета и
дрвених остатака

Јужно-банатски округ

20.000.000,00
15.000.000,00

4.566.440,00
3.000.000,00

Бонитет привредног друштва није задовољавајући имајући у виду губитке из
претходног периода пословања, губитак изнад капитала у 2013.г., пословни
губитак у 2014.г.

- Инвеститор је био корисник кредита за почетнике по уговору 12566/2008, по
коме је оснивач био Рајко Зорић приликом одобрења кредита, а решењем АПРа
од 8.2.11.г промењен је оснивач и са 99,45% постао је Популус доо, Ковин, а
Рајко Зорић постаје власник 0,55% удела. Није прихватљива промена оснивача
за кредите за почетнике. Према подацима АПРа Популус доо, Ковин је обрисано
из регистра 5.5.11.г (чланови били Владимир и Александар Малешевић по 25% и
Петар Зорић 50%), а и даље је остао као оснивач у друштву инвеститору,
-Инвеститор није био редован дужник по исплаћеном кредиту, јер није редовно
измирио више ануитета у 2012.г.,
-У 2013.г степен задужености инвеститора износи 88,84% што није
задовољавајуће, стална имовина је мала и износи 1.597.000,00рсд, а капитал је
мале вредности и износи 2.655.000,00рсд,
-Висок ризик је прихватање понуђеног инструмента обезбеђења.

24.566.440,00
18.000.000,00

Западно-бачки округ
15.

"Ессентицо" доо, Кула

Кула, Мокрин

Улагање у трајна обртна средства

175.695.748,86
60.000.000,00

УКУПНО за

Западно-бачки округ

- Понуђени инструмент обезбеђења је хипотека на непокретности чија прихваћена
вредност није довољна за тражени износ кредита.
- Финансијско стање и кредитна способност друштва нису на задовољавајућем
нивоу за тражени износ кредита, пре свега због неликвидности, негативног нето
обртног фонда, високог степена задужености и ниског износа капитала а
узимајући у обзир и висок ниво залиха којим друштво располаже, поставља се
питање сврсисходности улагања у ТОС јер инвеститор планира улагање у залихе
основних сировина и потребних материјала.

175.695.748,86
60.000.000,00

Јужно-бачки округ
16.

"Нандра" ДОО, Савино
Село

Врбас

Набавка опреме за пружање услуга
друмског превоза терета (тегљач и
приколица)

4.038.880,00
3.630.000,00

Понуђено обезбеђење кредита није прихватљиво- хипотека на пољопривредном
земљишту није у складу са актима Фонда
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17.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Нови Сад

"Интец" доо

Намена улагања

Инвестиција за набавку опреме

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

259.440.000,00
100.000.000,00

18.

"Подунавље" а.д.

Бачка Паланка

Улагања у трајна обртна средства за
набавку малопродајне робе

665.601.133,33
65.000.000,00

Разлози за одбијање

-Све непокретности понуђене за хипотеку су оцењене као неприхватљиве ( све су
већ оптерећене хипотекама Про Цредит Банк) , а како није понуђено неко друго
обезбеђење за кредит које би било прихватљиво за Фонд, захтев је одбијен.
Неадекватно обезбеђење - Непокретности понуђене за хипотеку нису подобне из
следећих разлога:
- У Изводу из ЛН број 3974 СКН Бачка Паланка од 01.06.2015. године уписано је
да су објекти бр. 2 до 12 изграђени без одобрења за градњу и да је на истима као
врста права, уписана државина у корист "Подунавље" а.д.
- За објекат број 1 фактичко стање не одговара уписаном стању јер је исти у листу
непокретности уписан као породична стамбена зграда, а према налазу вештака
користи се као пословни (канцеларијски) простор - управна зграда, у својини
подносиоца захтева.

УКУПНО за

Јужно-бачки округ

929.080.013,33
168.630.000,00

Сремски-округ
19.

"Елит луx" доо, Рума

Рума, Вогањ

Улагање у трајна обртна средства за
набавку прасади

108.226.666,67
70.000.000,00

- Финансијско стање и кредитна способност друштва нису на задовољавајућем
нивоу првенствено због исказаног пословног губитка, неликвидности и негативног
нето обртног фонда. Такође, према доступним подацима за 2015.годину , укупни
расходи су приказани нереално, односно исказано је мање стање расхода од
ствареног ( јер није извршена исправка вредности у целости потраживања од
Вулин комерца , који је у фебруару отишао у стечај, што је клијент био у обавези
да уради ). Када би се ова исправка урадила укупан резултат у овој години би био
негативан.
- Према напоменама правне службе, везано за понуђену хипотеку: објекат број 1
на к.парцели бр.6779/1 уписаној у ЛН 12378 СКН Рума је уписан са употребном
дозволом али без спратности и на њему су уписане хипотеке у корист *НЛБ*
банке и *Раиффеисен* банке. Поступак брисања хипотека и уписа спратности
објекта још увек није завршен. Такође, за објекат на к. парцели број 6779/1 КО
Рума није достављен доказ о стицању права својине, јер је као власник објекта у
земљишним књигама уписан “Вулин Комерц” доо, над којим је отворен стечајни
поступак 12.02.2015. године те из наведеног разлога постоји могућност
оспоравања права својине “Елит Луx” – у.

УКУПНО за

Сремски-округ

108.226.666,67
70.000.000,00
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Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Мачвански округ
20.

"Дрлаче - комерц" ДОО

УКУПНО за

Љубовија,
Дрлаче

Улагање у трајна обртна средства за
прераду и конзервисање јагодичастог воћа

Мачвански округ

53.353.666,67
15.000.000,00

- Инвеститор користи кредит Фонда по Уговору бр 18962/2009 по коме је
одобрено мировање до 31.12.2014.год.
Клијент користи кредит по уговору бр 23163/2014.г за ТОС из средстава за
поплављена подручја у износу од 8.000.000,00рсд, који је у коришћењу, први
ануитет доспева 31.12.15.г (отплата 3 године),
- Клијент према финансијским извештајима има уписан веома висок износ залиха,
од чега значајно учешће заузимају залихе готових производа,
- По кредитима код банака према КБ био је инвеститор повремено у доцњи, у
2011.г у износу од 15.348.510,00рсд, у 2013.год. максимално непрекидно 120
дана са износом у доцњи од 2.347.125,00 дин. у периоду од 29.12.2013.год., у
2015.г је био у доцњи у максималном износу 19.864.327,00рсд.

53.353.666,67
15.000.000,00

Колубарски округ
21.

22.

" Лађар Транспорт "
Д.О.О Београд, Београд

Уб

"Водавода" доо

Мионица, Горња Набавка опреме за пуњење пет боца,
Топлица
стаклене боце 0,33л , балона од 6л и
набавка фрижидера за лагеровање воде
код купаца

УКУПНО за

Куповина опреме за производњу угљених
брикета

Колубарски округ

30.000.000,00
30.000.000,00

135.039.600,00
100.000.000,00

Поднет је захтев за промену добављача и смањење колатерала из разлога што је
један од понуђених бродова у међувремену заложен код банке. Прихватањем
смањења колатерала Фонд за развој РС би био принуђен да смањи и износ
одобреног инвестиционог кредита, што доводи у питање реализацију целог
пројекта.
- већи број сегмената овог захтева је негативно оцењен:
-пре свега негативном оценом је оцењено пословање клијента,
-сам поријекат је оцењен као високоризичан, а
-понуђено обезбеђење као неприхватљиво .

165.039.600,00
130.000.000,00

Шумадијски округ
23.

"Пекара Саша" ДОО,
Ново Село

Баточина

Улагање у трајна обртна средства у циљу
повећања обима производње

30.000.000,00
30.000.000,00

Понуђено средство обезбеђења уредне отплате кредита је хипотека другог реда
на непокретностима које немају довољну вредност за тражени износ кредита, а
хипотека првог реда је уписана за кредит који се измирује неуредно.
Осим тога, оцена финансијског стања привредног друштва није задовољавајућа.
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24.

Инвеститор

"Ерком ЛТД" д.о.о
Пласковац

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Топола,
Пласковац

Намена улагања

Куповина производне опреме.

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

33.145.334,00
32.000.000,00

Шумадијски округ

Разлози за одбијање

- У пословном плану нема података о локацији производње;
- Средство обезбеђења није прихватљиво за Фонд: понуђена је непокретност у
друштвеној својини са правом коришћења, те Правна служба не може да обради
хипотеку;
- Осим тога, у процени стоји да су објекти који су понуђени, предвиђени за
рушење;
- Процена опреме чија је залога понуђена, не садржи годину производње опреме.

63.145.334,00
62.000.000,00

Златиборски округ
25.

26.

"Панапац" доо

Elix ДОО

Бајина Башта

Сјеница

Улагање у трајна обртна средства у циљу
повећања обима производње амбалаже
од полистирола

51.133.000,00

Изградња и опремање пословног објекта

9.675.200,22

40.000.000,00

5.000.000,00

- Према извештају КБ и НБС инвеститор је био у блокади од 3.10.13.г-11.04.14.г
190 дана (више од 100 дана у 2014.г),
- Бонитет инвеститора није задовољавајући. У 2013.г инвеститор је остварио
укупни приход од 44.880.000,00рсд, у 2014.г остварен је укупни приход од
30.226.000,00рсд (нижи од траженог кредита), а до 31.05.15.г остварен је приход
од 12.922.000,00рсд. У 2013.г остварен је пословни губитак од 11.861.000,00рсд.
Оцена финансијског стања не задовољава у читавом периоду обзиром да сви
степени ликвидности не задовољавају, да је НОФ негативан (-22,7 милиона рсд у
2014.г), да рентабилност не задовољава у 2013.г. Степен задужености се креће
до 68% у 2014.г.,
- Инвеститор је био у доцњи максимални број дана 108 у износу 503.540,00рсд у
2013.г. У доцњи по лизингу је био максимални број дана 219 у износу
530.990,00рсд у 2013.г.
-Бонитет инвеститора није задовољавајући. Остварени приходи у посматраном
периоду нису у складу са висином улагања. У 2013.г остварен је укупан приход од
9.388.000,00рсд, у 2014.г остварен је укупан приход од 8.902.000,00рсд, а улагање
износи 8.054.576,22рсд.Оцена финансијског стања инвеститора не задовољава у
2013.г и 2014.г. јер ликвидност није задовољавајућа и јер је НОФ негативан,
-На бази наведене документације не може се утврдити оправданост улагања јер
је документација неадекватна. Може да се прихвати улагање у пословни објекат,
не у стамбени (у дозволи пословно стамбени објекат). У понуди за радове наводи
се да се ради о завршетку радова (понуђач се бави инж. делатношћу и тех.
саветовањем), а достављена је привремена ситуација на износ 399.293,00рсд. У
лн уписана је забележба 1.7.13.г да је поднет захтев за провођење промене-упис
својине на објекту изграђеном без дозволе. У захтеву је наведено да је улагање у
изградња и опремање пословног објекта у Сјеници, Јабланичка бб.
-Инструмент обезбеђења је хипотека на непокретностима (споља незавршен,
унутрашњост завршена),
-Предузеће је било јемац за старт уп кредит по уговору бр 16097/2009 оснивача
Ерсан Лакота за набавку машина за производњу рубља, које није имало
резултате пословања, које је избрисано из регистра 2015.г и које се налазило на
адреси у ул Велимира Јакића.
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Општина и
место улагања

Инвеститор

УКУПНО за

Намена улагања

Златиборски округ

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

60.808.200,22
45.000.000,00

Рашки округ
27.

"Ден фруит" доо, Попина

УКУПНО за

Врњачка Бања, Инвестиционо улагање за изградњу
Стулац
магацинског објекта за делатност прераде
воћа и поврћа

Рашки округ

28.500.000,00
20.000.000,00

Инвеститор није доставио прихватљиву документацију за планирану изградњу.
Није приложена документација о извођењу радова од стране прихватљивог
извођача грађевинских радова, а парцела на којој је планирана градња је у
власништву физичког лица и под теретом.
Осим тога, бонитет привредног друштва није задовољавајући - оцена
финансијског стања у 2013.г и 2015.г., степен задужености у 2014.г.

28.500.000,00
20.000.000,00

Расински округ
28.

"Зора 53" Д.О.О, Одзаци

Трстеник

Набавка сировина и репроматеријала.

20.000.000,00
20.000.000,00

УКУПНО за

Расински округ

- Достављени пословни план за ТОС није у складу са прописаним садржајем
(урађен је на свега 4 стране) и нема довољно података за адекватну обраду;
- У 2014.години, ликвидност није задовољавајућа по сва три нивоа, а нето
обртни фонд је негативна категорија;
- Висока задуженост (преко 80%).

20.000.000,00
20.000.000,00

Јабланички округ
29.

"Раданска Вода" доо,
Лебане

УКУПНО за

Лебане, Село
Радиновац

Јабланички округ

Куповина опреме за флаширање воде.

2.650.000,00
2.650.000,00

- Захтев за кредит је поднет за „набавку домаће технолошке и транспортне
опреме за флаширање воде за пиће“, а достављене су профактуре за куповину
трактора и прикључних машина (приколица, ротирајућа рука, ротациона коса,
растурач ђубрива и слично);
- Сама опрема за флаширање и паковање је споменута у пословном плану, али
није могуће утврдити да ли је већ набављена и на који начин;
- Финансијско пословање је хаотично и показује да подносилац захтева
2013.године није пословао (има пословне приходе у износу од свега
196.000,00РСД);

2.650.000,00
2.650.000,00
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Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Пчињски округ
30.

"Зија Малиqи" доо

УКУПНО за

Бујановац

Пчињски округ

Улагање у трајна обртна средства ради
финансирања проширења делатности
предузећа

21.714.140,00
14.000.000,00

- Бонитет инвеститора није у складу са траженим износом кредита. Одлуком о
повећању основног капитала у имовину друштва унет је производно пословни
објекат у Великом Трновцу (који је понуђен за хипотеку) чиме је формално
побољшан бонитет друштва али не и суштински јер нису достављени докази о
употреби објекта у сврху обављања било ког сегмента пословања друштва.
- Неуходано тржиште продаје - производна делатност друштва започета крајем
2014. године.
- Висок ризик инструмента обезбеђења кредита

21.714.140,00
14.000.000,00

УКУПНО

2.625.903.352,09
979.580.000,00
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