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Преглед одбијених захтева кредита за трајна обртна средства по програму Фонда - предузетници и правна лица за 23. седницу
Управног Одбора од 11.09.2018. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Северно-банатски округ

1. Agroworld д.о.о.
(МБ: 20664860) Огранак "Мол"

Набавка сировина и
репроматеријала за
производњу (захтев:
2018/397/0)

8.100.000,00

Планирано средство обезбеђења уредне отплате кредита није прихватљиво обзиром да је на
понуђене непокретности уписана хипотека првог реда у корист Фонда истог корисника по
уговору број 100025 од 25.05.2018.г. и да непокретности немају довољну вредност за покриће
новог пласмана од 7.100.000,00рсд . Средства од 10.000.000,00рсд по уговору број 100025 су
уплаћена 07.06.2018.г., још увек није документатно оправдано њихово коришћење и опрема још
увек није инсталирана у просторијама предвиђеним за производњу. Дакле, нови кредитни захтев
је поднет за трајна обртна средства за производњу за коју још увек нису створени услови у
смислу испоруке и инсталације производне опреме. Подношење новог кредитног захтева и
одобрење новог пласмана доо-у Агроwорлд је могуће након правдања одобрених средстава по
уговору 100025, испоруке и инсталације производне опреме, извршеног мониторинга од стране
Фонда уз усклађивање траженог износа са понуђеним обезбеђењем или достављање новог
средства обезбеђења. Напомене: На адреси непокретности понуђених за хипотеку је до сада било
регистровано више обрисаних привредних субјеката. Заступници и запослени у доо-у
Агроwорлд су повезани са привредним субјектима са тешкоћама у пословању (Тиса ад Мол) и
дуговањима према Фонду (Угрнов доо, Мелт доо). Угрнов доо, Мелт доо и Агроwорлд доо
имају велики број регистрованих промена података у АПР-у у којима се јављају иста лица и
адресе.

Укупно за Северно-банатски округ 8.100.000,00

Колубарски округ

2.

Biljana Nikolić pr.
izgradnja
hidrotehničkih
objekata "Agora B"
(MB: 64288962)

Mionica-Ključ Ulaganje u trajna obrtna sredstva
(zahtev: 2018/362/0) 2.000.000,00

- Понуђени инструмент обезбеђења је хипотека на непокретностима у власништву физичког лица
које вредносно нису у складу са траженим износом кредита. Такође, објекти понуђени за
хипотеку нису ни квалитативно задовољавајући , јер се ради о пољопривредним објектима који
немају доведену водоводну и канализациону мрежу те је утрживост ових објеката изузетно
спорна.  - У прилог негативној оцени иде и чињеница да је прокуриста предузетничке радње
истовремено власник и законски заступник више предузећа које су у дуготрајним блокадама,
такође је и власник пословног простора који издаје радњи а Фонду је достављена Изјава о
повезаним лицима у којој је наведено да радња нема повезаних лица.

Укупно за Колубарски округ 2.000.000,00

Укупно 10.100.000,00
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У Београду, 12.09.2018. год.
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