Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години
- предузетници и правна лица за 41. седницу Управног одбора од 31.07.2019. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Јабланички округ

1.

Привредно
друштво за
производњу,
трговину у
услуге "Zelex"
д.о.о. Горње
Стопање (МБ:
21092045)

Бојник

Набавка и монтажа опреме за
хладњачу (захтев: 2019/222/0)

Укупно за Јабланички округ

3.972.601,58

Имајући у виду пад остварених прихода у 2018.години, да се опрема чија је куповина предмет
2.780.822,00 кредитирање, уграђује у објекат који је у власништву физичког лица и постаје неодвојиви део
истог, а који је изграђен на земљишту у власништву три физичка лица и да, према
1.191.780,00 информацијама добијеним од подносиоца захтева, није могуће сам објекат унети у сталну
имовину привредног друштва, предлажемо одбијање предметног захтева.

3.972.601,58

2.780.822,00
1.191.780,00

Колубарски округ
2.

VODAVODA
DOO MIONICA
(MB: 20394200)

Gornja Toplica

Ulaganje u proširenje kapaciteta
za eksploataciju i punjenje
prirodne negazirane vode
(zahtev: 2019/183/0)

Укупно за Колубарски округ

27.819.321,24

19.473.524,87 Висока изложеност клијента према Фонду за развој и понуђено средство обезбеђења кредита
8.345.796,37 није одговарајуће утрживости за још један пласман.

27.819.321,24

19.473.524,87
8.345.796,37

Северно-бачки округ

3.

"Farmer-rus"
d.o.o. (MB:
20960582)

Lovćenac

Ulaganje u nabavku opreme:
dozirka, mašine za punjenje
mesnog nareska u konzerve,
mašine za zatvaranje konzervi
(zahtev: 2019/310/0)

Укупно за Северно-бачки округ

253.460.880,71

240.960.880,71 Неизмирена дуговања повезаних лица према Фонду и неприхватљива хипотека са становишта
12.500.000,00 утрживости.

253.460.880,71

240.960.880,71
12.500.000,00

Сремски-округ
4.

*Frueko* d.o.o.
(MB: 20762594)

Kukujevci

Укупно за Сремски-округ

Ulaganje u nabavku opreme:
viljuškar i plastični kontejneri
(zahtev: 2019/548/0)

29.984.660,00

23.987.728,57 По Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години не може
5.996.932,14 се финансирати делатност: примарна пољопривредна производња.

29.984.660,00

23.987.728,57
5.996.932,14

Западно-бачки округ
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5.

Инвеститор

Општина и
место улагања

"Bački dukat plus"
d.o.o. (MB:
Odžaci
21140104)

Намена улагања
Ulaganje u kupovinu i adaptaciju
poslovnog prostora i nabavka
proizvodne opreme (zahtev:
2019/245/0)

Укупно за Западно-бачки округ

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

19.645.248,92

7.552.000,00 Објекат који је предмет куповине је у изузетно лошем стању па је као такав неприхватљив за
1.888.000,00 делатност прехрамбене индустрије и за средство обезбеђења кредита.

19.645.248,92

7.552.000,00
1.888.000,00

Златиборски округ
6.

*PANAPAC*
d.o.o. (MB:
20561653)

Bajina Bašta

Ulaganje u nabavku opreme za
proizvodnju i klimatizaciju
(zahtev: 2019/480/0)

Укупно за Златиборски округ

29.970.521,23
29.970.521,23

23.976.416,98 Сектор процене ризика је понуђено обезбеђење оценио као неприхватљиво високо ризично за
Фонд, класификовао га у Г и то из разлога што у случају евентуалне реализације хипотеке не би
5.994.104,25 било могуће наплатити укупна планирана потраживања .
23.976.416,98
5.994.104,25

Београд
7.

8.

Valentina Božić pr.
STZR "Stojić
Obrenovac
grafika" (MB:
56098275)
SZTR"DUŠAN"
DUŠKO
Zemun
TRIFUNOVIĆ PR
(MB: 55235716)

Укупно за Београд
Укупно

Ulaganje u nabavku opreme:
mašine za formiranje i
konfekcioniranje papirnih kesa
(zahtev: 2019/318/0)
Ulaganje u nabavku opreme-linije
za burek (zahtev: 2019/463/0)

9.500.000,00

12.195.724,66

7.600.000,00
Понуђена средства обезбеђења кредита нису одговарајућа.
1.900.000,00
9.756.579,73 Критеријуми Програма за подстицање предузетништва кроз развојне пројете нису задовољени
јер се радња у досадашњем пословању бавила искључиво продајом пекарских производа
2.439.144,93
односно делатношћу трговине.  

21.695.724,66

17.356.579,73
4.339.144,93

386.548.958,34

336.087.952,86
40.255.757,69

У Београду, 31.07.2019. год.
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