Преглед одбијених захтева кредита по Програму финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и
обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 - предузетници и
правна лица за 57. седницу Управног одбора од 24.04.2020. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Тражени кредит

Разлог одбијања

Београд

1.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОМЕТ
РОБА И УСЛУГА НЕОЛ ГРАДЊА
ДРУШВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, ЛАЗАРЕВАЦ (МБ:
06305377)

Лазаревац

Улагање у одржавање текуће
ликвидности и обртна
средства (захтев: 2020/305/0)

Укупно за Београд

Нису задовољени критеријуми Програма јер према званичном финансијском извештају за
5.000.000,00 2019. годину, друштво има исказан пословни губитак у износу од 22.919.000,00 РСД и нето
губитак у износу од 22.768.000,00 РСД
5.000.000,00

Јабланички округ
2.

LEADERMAX DOO, LESKOVAC (MB:
20489227)

Leskovac

Održavanje tekuće likvidnosti i
obrtna sredstva (zahtev:
2020/247/0)

Укупно за Јабланички округ

Подносилац захтева не испуњава услове и критеријуме по Програму јер је у 2018.години
1.000.000,00 исказао пословни и нето губитак.
1.000.000,00

Јужно-бачки округ
3.

4.

PREDUZEĆE ZA FINANSIJSKI
KONSALTING I MENADŽMENT
POSLOVE POPOVIĆ & POPOVIĆ
CONSULTING VRBAS (MB: 20385120)

IPACONS doo Novi Sad (MB: 21351024)

Vrbas

Novi Sad

Ulaganje u održavanje tekuće
likvidnosti i obrtna sredstva
(zahtev: 2020/238/0)

Održavanje tekuće likvidnosti
(zahtev: 2020/293/0)

Укупно за Јужно-бачки округ

10.000.000,00 Према подацима ЦРОСО привредно друштво нема ни једног запосленог радника од 2018.
године, па до момента предаје захтева.
Према последњем финансијском извештају привредно друштво остварује пословни приход у
износу од 1.636.000,00 динара, а најмањи износ за одобрење кредита привредним
1.000.000,00 друштвима је 1.000.000,00 динара, тако да клијент не испуњава услов Програма : кредит
треба да буде у висини до 50% остварених пословних прихода по последње предатом
финансијском извештају 
11.000.000,00

Мачвански округ

5.

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I
PROMET GEOSKRISTAL-SPAHO DOO
LOZNICA (MB: 07387989)

Укупно за Мачвански округ

Loznica

Ulaganje u nabavku sirovina i
repromaterijala (zahtev:
2020/294/0)

Критеријуми програма нису задовољени јер: - Привредно друштво је према званичном
финансијском извештају за 2019. годину остварило пословне приходе у износу од
1.000.000,00 763.000,00 РСД (50% пословних прихода је ниже од минималног износа кредита који се
може одобрити по Програму)  - У 2018. години друштво је пословало са исказаним
пословним губитком у износу од 70.000,00 РСД и нето губитком у износу од 71.000,00 РСД
1.000.000,00

Нишавски округ
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Р.Бр.

Инвеститор

6.

PRIVREDNO DRUŠTVO M.G.F.
INVESTICIJE DOO NIŠ (MB: 20756772)

Општина и
место улагања

Намена улагања

Тражени кредит

Разлог одбијања

Niš

Ulaganje u nabavku obrtnih
sredstava (zahtev: 2020/257/0)

Имајући у виду да је више повезаних лица подносиоца захтева у блокади и у стечају, свако
9.000.000,00 ново одобравање средстава било ком привредном друштву ове групе представљало би
изузетан ризик за кредитора, те се предлаже одбијање захтева.
9.000.000,00

Kraljevo

Ulaganje u održavanje tekuće
likvidnosti i obrtna sredstva
(zahtev: 2020/284/0)

Званични финансијски извештаји за 2019.г., још увек нису објављени на сајту АПР-а, а према
4.000.000,00 послењим приказаним и јавно објављеним званичним финансијским извештајима за 2017 и
2018.г. подносилац захтева је остварио и пословни и нето губитак у износу од 105хиљада
динара у 2017.години.
4.000.000,00

Novi Banovci

Ulaganje u nabavku
repromaterijala, plaćanje
obaveza prema državi i
zaposlenima (zahtev:
2020/263/0)

Критеријуми Програма нису задовољени јер : - Према последњем званичном финансијском
извештају објављеном на АПР -у пословни приходи друштва износе 716.000,00 РСД што је
1.000.000,00 мање од минималног износа кредита који се може одобрити по Програму - Према званичним
финансијским извештајима објављеним на АПР - у , за последње две године , 2017. и 2018.
годину, друштво је пословало са исказаним пословним и нето губитком
1.000.000,00

Kragujevac

Plaćanje obaveza prema
dobavljačoma, plaćanje poreza i
zarada za zaposlene (zahtev:
2020/298/0)

Укупно за Нишавски округ
Рашки округ
7.

DRUŠTVO ZA TRGOVINU USLUGE I
PREVOZ NATURA SANA DOO
KRALJEVO (MB: 21061212)

Укупно за Рашки округ
Сремски-округ

8.

DIV SISTEM DOO Novi Banovci (MB:
21152323)

Укупно за Сремски-округ
Шумадијски округ
9.

Kraft Invest d.o.o. Kragujevac (MB:
21281794)

Укупно за Шумадијски округ

Подносилац захтева не испуњава услове јер су пословни приходи у 2019.г. 94.000 динара,
10.000.000,00 тако да је максимални износ за одобрење кредита 47.000,00рсд, што није у складу са
условима и критеријумима Програма.
10.000.000,00

Београд
ŽELJKO JELIČIĆ PR AGENCIJA ZA
10. SPECIJALIZOVANE DIZAJNERSKE
DELATNOSTI CRAFT BOX BEOGRAD
(MB: 64845047)

Kaluđerica

Ulaganje u održavanje tekuće
likvidnosti (zahtev: 2020/232/0)

Укупно за Београд

Жељко Јеличић ПР.ЦРАФТ БОX, нема ниједног запосленог у 2019. и 2020.години, нити је
1.000.000,00 оснивач обвезник социјалног осигурања по основу самосталног обављања делатности према
извештају Централног регистра обавезног социјалног осигурања.
1.000.000,00

Јужно-бачки округ

11.

KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD
(MB: 21114685)

Укупно за Јужно-бачки округ
Укупно

Novi Sad

Ulaganje u nabavku sirovina,
isplatu dobavljačima, plaćanje
obaveza prema zaposlenima,
plaćanje zakupnina (zahtev:
2020/251/0)

Пословни приходи у 2018. години нису у складу са траженим износом кредита, а привредно
друштво је у 2018. години исказало пословни и нето губитак што није у складу са
3.000.000,00 Програмом. Као обезбеђење понуђено је јемство повезаног правног лица које је такође у
2018. години исказало пословни и нето губитак, као и пословни губитак у 2019. години, што
није у складу са Програмом.
3.000.000,00
46.000.000,00
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У Београду, 25.04.2020. год.
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