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Преглед одбијених захтева инвестиционих кредита - предузетници и правна лица за 34. седницу Управног Одбора од 01.03.2019.
год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Шумадијски округ

1. "Симетра" д.о.о.
(МБ: 21012068) Крагујевац

Улагање у набавку опреме-
фибер ласера за сечење метала
(захтев: 2018/802/0)

11.832.000,00

- Понуђени инструмент обезбеђења је заложно право на постојећој опреми која квалтативно и
вредносно није у складу са траженим износом кредита. Наиме, пондерисана вредност понуђеног
обезбеђења износи свега 2.431.187,44 РСД чиме је детеминисан и максималан износ за
одобрење кредита а ако се узме у обзир планирано улагање у износу од 15.144.678,40 РСД
очигледно је потребно значајно веће сопствено улагање како би се инвестиција реализовала у
потпуности.  - Финансијско стање и кредитна способност друштва нису задовољавајући,
првенствено због изузетно ниских вредности сталне имовине и капитала, отежане ликвидности,
негативног нето обртног фонда и високе укупне задужености. Треба узети у обзир и да је
друштво крајем 2018. године узело кредит код пословне банке у износу од око 12.000.000,00
РСД који није евидентиран у бруто билансу од 30.11.2018. године што може значајно утицати на
одређене билансне позиције.

Укупно за Шумадијски округ 11.832.000,00

Браничевски округ

2.

Nenad Burkić pr.
agencija za
menadžment i
konsalting usluge
* Business NB*
(MB: 63256285)

Požarevac Ulaganje u nabavku opreme
(zahtev: 2018/938/0) 3.065.988,00

Клијенту је послат допис дана 21.1.2019. године у коме је тражено да се допуни документација у
вези са понуђеном хипотеком где је наведено да је: - викенд кућа у надлежном катастру
непокретности уписана као објекат са одобрењем за градњу на којој је као држалац уписан
Ненад Буркић. Да би се хипотека могла уписати мора бити уписано право својине а не
државине. Такође, према налазу вештака одступило се од грађевинске дозволе приликом
изградње па сутерен који је изграђен као стамбени део викендице није укњижен. Тражена
документација није достављена.

Укупно за Браничевски округ 3.065.988,00

Укупно 14.897.988,00

У Београду, 01.03.2019. год.
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