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Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години
- предузетници и правна лица за 79. седницу Управног одбора од 02.10.2020. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Јужно-банатски округ

1.

ДОО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ
ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ НИЏА-
МОНТ,
СТАРЧЕВО (МБ:
20451670)

Панчево Улагање у изградњу
производног објекта 12.300.000,00

Неприпремљена инвестиција - У тренутку предаје Захтева достављено је решење о извођењу
радова на изградњи помоћног објекта - гараже за смештај пољопривредних машина и возила, на
истој парцели где се планира изградња производног објекта која гласе на физичка лица -
оснивача и његову супругу. У том тренутку, нису били издати Локацијски услови за изградњу
производног објекта већ су исти 28.07.2020. године. До сада је предато три Захтева за издавање
грађевинске дозволе. Захтеви за издавање грађевинске дозволе од 09.09.2020. године и
17.09.2020. су одбачени док је решавање Захтева од 29.09.2020. године у току. Достављен је
предрачун привредног друштва "Металне конструкције" доо Крушевац за елементе челичне
конструкције - хале од 21.04.2020. године а достављен је и Уговор о извођењу радова на
изградњи хале од 18.12.2019. године (који се позива на предрачун из 2019. који није
достављен). Износи наведени у предрачуну и предмеру радова овереним од стране овлашћеног
пројектанта нису у складу са износима радова који су наведени у предрачуну / уговору са
добављачем.

Укупно за Јужно-банатски округ 12.300.000,00

Мачвански округ

2.
HV FOOD DOO
KRUPANJ (MB:
21061743)

Krupanj Kupovina tehnološke linije za
preradu voća 42.670.000,00

Број запослених није у складу са Програмом за тражени износ кредита (на дан 31.12.2016
године 4 запослена). Привредно друштво је повезано са МН доо Лозницом које има дуговања
код Фонда . Привредно друштво има низак капитал у односу на тражени износ кредита.

Укупно за Мачвански округ 42.670.000,00

Златиборски округ

3.
DOO LABUD
PLUS Prijepolje
(MB: 21108561)

Prijepolje
Ulaganje u nabavku novog
utovarivača *Liugong CLG
848H*

14.026.825,00

Привредно друштво има кредит Фонда за ликвидност цовид у износу 5.000.000 рсд уговор
102359, обезбеђење је залога на опреми -багер гусеничар сер број YХ05-07728, која је поново
понуђена као средство обезбеђења за кредит за развојне пројекте поред финишера за асфалт из
1995 године , ваљка из 1991 године, багера гусеничара из 2008 године. Привредно друштво има
повезано лице ГП РАД-ЛАБУД ДОО мб 07223463 где је оснивач подносилац захтева за кредит
100% ЛАБУД ПЛУС ДОО. Повезано лице је у блокади почев од од 2015 године а најдуже 1095
дана у тренутном износу 1.077.771,87 рсд. Бонитет подносиоца захтева -веома низак ниво
капитала(856.000,00 рсд у 2019 години), нето обртни фонд негативан, ликвидност трећег степена
незадовољавајућа.Узимајући у обзир бонитет привредног друштва, већ одобрен кредит у 2020
години, проблеме у пословању повезаног лица и понуђено средство обезбеђења предлаже се
одбијање захтева за кредита -8.750.000 рсд и бесповратни део 3.750.000 рсд за куповину
утоваривача.

Укупно за Златиборски округ 14.026.825,00
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51.260.409,00
16.210.000,00

Укупно 68.996.825,00

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 09.10.2020. год.
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