Преглед одбијених захтева инвестиционих кредита - предузетници и правна лица за 20. седницу Управног одбора од 08.12.2021.
год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Моравички округ

1.

СРЂАН
ПЕТРОВИЋ ПР
РАДЊА ЗА
ПРЕРАДУ И
КОНЗЕРВИРАЊЕ
ВОЋА И ПОВРЋА
И ТРГОВИНУ
ПЕТРОВИЋ РМС
ОПАЉЕНИК (МБ:
62934735)

Опаљеник

Изградња хладњаче за
замрзавање и сортирање воћа
и поврћа

Укупно за Моравички округ

20.888.020,00

20.888.020,00

Предлаже се одбијање предметног захтева из следећих разлога: - предузетничка радња
„Петровић,“ ПР, иако у посматраном периоду остварује задовољавајуће пословне приходе (
52,7 мил у 2020.г. и са 30.09.2021.г. -61,9 мил и позитивно послује) према подацима ЦРОСО у
2017.г., 2018.г. 2019.г. као и са 15.03.2020.г. није запошљавала ни једног радника на
неодређено и одређено време, а са 31.12.2020.г. као и на дан 29.10.2021.г. запошљава једног
радника на неодређено време.  - реализација пројекта изградње хладњаче обухвата радове који
20.888.020,00 представљају техничко технолошку целину ( земљани, бетонски и армирано бетонски
0,00 радови,браварски,радови на панелима покривачки грађ.занатски радови,машински,
изолатерски, лимарски, керамичарски,столарски и машински), те су у том смислу исти
неодвојиви,односно неопходна је реализација свих радова ( 100% планирано из кредита), што
није адекватно у односу на бонитет клијента, број запослених радника( 1 радник), ни понуђени
инструмент обезбеђења-јемство ДОО Б.С.А.Фруит, Ариље мб 20836466, које јесте бонитетно
привредно друштво, али је сходно Програму-Одлуци Фонда јемство прихватљив инструмент
обезбеђења за кредите у максималном износу до 10,0 мил рсд.
20.888.020,00
0,00

Расински округ

2.

PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU I
PROMET
VINARIJA
VASILJKOVIĆ
VICTORY DOO
KRUŠEVAC (MB:
21232343)

Kruševac

Ulaganje u kupovinu proizvodne
opreme . Destilator za rakiju i
voćne destilate , kotao za
proizvodnju pare za pokretanje
destilatora . Pasir mašina ,
Pumpa , Rotativa 1 komplet .

Укупно за Расински округ

43.000.000,00

43.000.000,00
неадекватно средство обезбеђења
0,00

43.000.000,00

43.000.000,00
0,00

Шумадијски округ

3.

POLJOPRIVREDNA
APOTEKA AGRO
JOŠIĆ JOŠIĆ
MILOŠ
Aranđelovac
PREDUZETNIK,
PARTIZANI (MB:
54949634)

Ulaganje u kupovinu opreme za
pekarsku proizvodnju .

7.995.000,00

Клијент није допунио документацију у року а у допису је тражено да достави друго средство
обезбеђења из следећих разлога: Објекат бр.1 на катастарској парцели бр. 2596/1 КО
7.995.000,00 Партизани није прихватљив за упис хипотеке, јер је у питању нови објекат који није укњижен у
надлежном катастру непокретности. Укњижени објекат више не постоји-срушен је, а нови
0,00 објекат није укњижен. Степен изградјености новог објекта је 83% тако да и да је укњижен не би
био прихватљи, јер објекат мора бити 100% завршен. Објекти 2 и 3 су у лошем стању, а објект
4 је реновиран, а сва три су изградјени пре доношења прописа о изградњи.
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Укупно за Шумадијски округ
Укупно

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

7.995.000,00

7.995.000,00
0,00

71.883.020,00

71.883.020,00
0,00

Разлог одбијања

У Београду, 08.12.2021. год.
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