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Преглед одбијених захтева инвестиционих кредита - предузетници и правна лица за 78. седницу Управног одбора од 22.09.2020.
год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Пчињски округ

1.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ,
УСЛУГЕ И
ТРГОВИНУ
ЕXПОРТ-
ИМПОРТ
ВАЛОНИ-
ЦОМПАНИ ДОО,
ПРЕШЕВО (МБ:
17290622)

Биљача
Изградња и опремање
хотелско - угоститељског
комплекса у Бујановцу

148.478.619,00

Предлаже се одбијање имајући у виду да је подносилац захтева доставио Решење о грађевинској
дозволи број РОП-БУЈ-22014-ЦПИ-4/2019, заводни број 08-351-182/2019 о извођењу
грађевинских радова на реконструкцији и проширењу станице за снабдевање горивом моторних
возила са пратећим пословним објектом, у којој је наведена предрачунска вредност у износу од
83.595.625,00РСД, док је тражени износ кредита за изградњу објекта према достављеном
пословном плану и предмеру и предрачуну радова 105.654.427,00РСД. На основу достављене
грађевинске дозволе није могуће идентификовати хотелско-угоститељски комплекс за чију су
изградњу и опремање тражена средства.  Осим тога, достављен је предмет и предрачун радова
привредног друштва БУТРИНИТИ АРЦХИТЕЦТУРЕ д.о.о. Бујановац, матични број 20147903,
чија је основна делатност 7112 – Инжењерске делатности и техничко саветовање, са оствареним
приходима у износу од свега 2,2милРСД и исказаним нето губитком у износу од 1,2милРСД у
2019.години, који као такав није прихватљив као извођач радова.

Укупно за Пчињски округ 148.478.619,00

Подунавски округ

2.

TRGOVINSKO-
USLUŽNO
PREDUZEĆE
DIMA DOO
VELIKA PLANA
(MB: 06227945)

Staro Selo Otvaranje fabrike za proizvodnju
nagat mase 169.739.658,00

Предлаже се одбијање имајући у виду да је подносилац захтева доставио Решење број РОП-
ВЛП-7455-ЦПИ-2/2019, заводни број ГД-37/2019 о извођењу грађевинских радова на изградњи
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА – ХАЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРЕРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА где је наведена предрачунска вредност од свега
47.123.820,20РСД, док је тражени износ кредита за изградњу објекта према достављеном
пословном плану 126.542.266,20РСД. Дана 03.04.2020.године тражене су додатне информације
везане за износ у грађевинској дозволи али повратна информација није добијена.  Осим тога,
подносилац захтева има свега 2 запослена радника у моменту подношења захтева, исказао је
релативно ниске пословне приходе у 2019.године (свега 23,9милРСД), недовољне за тражени
износ кредита, као и ниску сталну имовину и капитал

Укупно за Подунавски округ 169.739.658,00

Укупно 318.218.277,00

У Београду, 24.09.2020. год.
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