Преглед одбијених захтева кредита за трајна обртна средства по програму Фонда - предузетници и правна лица за 26. седницу
Управног Одбора од 06.11.2018. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Остале републике

1.

Привредно
друштво
"Шумско Благо - Бресница
МЗС" доо (МБ:
20811501)

Обезбеђивање трајних обртих
средстава за организовање
прикупљања, прераде и
пласмана воћа, пре свега
органиц (шумско воће)
порекла, али и култивисаног
порекла (захтев: 2018/257/0)

Укупно за Остале републике

14.024.826,00

14.024.826,00

Увидом у достављени лист непокретности број 342 РГЗ СКН Врање констатовано да је на
објекту број 3 на Кп бр.718/2 уписано право државине физичког лица Манић Зорана те да је
потребно је да се у надлежном катастру упише право својине на предметном објекту. Поред тога,
10.000.000,00
парцела на којој се налазе објекти који су предмет процене вештака, број парцеле718/2, укупне
0,00 површине 1051м2, је у својини физичких лица Манић Јовице и Манић Зорана са уделом од по
1/2 те је потребно доставити писану сагласност именованих власника за упис хипотеке на
парцели у укупној површини од 1051м2.
10.000.000,00
0,00

Златиборски округ
2.

"Popović transport
B&D logistik"
Užice-Ljubanje
d.o.o. (MB:
21242152)

Ulaganje u trajna obrtna sredstva
(zahtev: 2018/579/0)

Укупно за Златиборски округ

8.000.000,00

8.000.000,00

Понуђено средство обезбеђења кредита је пољопривредно, шумско и остало земљиште уписано
8.000.000,00 у лист непокретности број 408 КО Семегњево. Програмом Фонда предвиђено да предмет
0,00 хипотеке може бити грађевинско земљиште. С обзиром да парцеле нису у катастру
непокретности уписане као грађевинско земљиште, нису прихватљиве за хипотеку.
8.000.000,00
0,00

Шумадијски округ

3.

"Somil" SZTR
Slaviša Miličić PR Lapovo
(MB: 50317820)

Ulaganje u trajna obrtna sredstva
(zahtev: 2018/502/0)

10.000.000,00

Укупно за Шумадијски округ

10.000.000,00

Укупно

32.024.826,00

Зграда хемијске индустрије бр. 1 на кп.бр. 6754 КО Лапово, је дограђена и према Потврди
10.000.000,00 Општине Лапово Општинска управа Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбенокомуналне послове број: 351-542/2018-02 од 10.10.2018. године, у току је поступак озакоњења
0,00 овог дела објекта. Како фактично стање не одговара стању уписаном у лист непокретности,
објекат није прихватљив за хипотеку.
10.000.000,00
0,00
28.000.000,00
0,00

У Београду, 07.11.2018. год.
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