Преглед одбијених захтева кредита за трајна обртна средства по програму Фонда - предузетници и правна лица за 34. седницу
Управног Одбора од 01.03.2019. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Београд

1.

ПРИВРЕДНО
ДРУШТВО ЗА
СПОЉНУ И
УНУТРАШЊУ
ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ АМАН
ДОО (МБ:
06048064)

Сурчин

Улагање у трајна обртна
средства (захтев: 2018/803/0)

Укупно за Београд

250.000.000,00

250.000.000,00
Некомплетна документација.
0,00

250.000.000,00

250.000.000,00
0,00

Јужно-банатски округ

2.

ZZ "Novoseljanka" Banatsko Novo
(MB: 08245126) Selo

Ulaganje u trajna obrtna sredstva
(zahtev: 2018/875/0)

Укупно за Јужно-банатски округ

13.000.000,00

13.000.000,00

За хипотеку је понуђен објекат - магацин на кп.бр.. 2742 КО Банатско Ново Село, који није
10.000.000,00 легализован, а за залогу опрема - тракаста сушара и линија за експандирање житарица за које је
као доказ стицања својине достављен већи број споразума о враћању имовине, на основу којих
0,00 се не може извршити идентификација опреме и набавна вредност. Са наведених разлога,
понуђена средства обезбеђења кредита нису прихватљива.
10.000.000,00
0,00

Моравички округ

3.

"Relit" d.o.o. (MB: Čačak
20931779)

Ulaganje u trajna obrtna sredstva
(zahtev: 2018/816/0)

Укупно за Моравички округ

12.000.000,00

12.000.000,00

- Друштво не поседује сопствени простор и опрему већ по основу Уговора о закупу користи
простор и опрему у власништву Хемијске индустрије „Први Мај“ из Чачка - у стечају а исти су
више пута оглашени за продају (последњи објављени датум је 31.01.2019. године) те уколико
12.000.000,00 дође до продаје стечајног дужника као правног лица или до продаје објеката и опреме, доводи се
0,00 у питање сврсисходност улагања у ТОС јер подносилац Захтева неће имати где и са чим да
ради. - Финансијско стање и кредИтна способност друштва незадовољавајући: низак ниво
сталне имовине и капитала а као последица ниског капитала исказана је и неприхватљива укупна
задуженост друштва која је у 2017. години на нивоу од 98,76%. 
12.000.000,00
0,00

Златиборски округ
4.

*BOJMARK*
d.o.o. (MB:
17256041)

Sevojno

Укупно за Златиборски округ

Ulaganje u trajna obrtna sredstva
(zahtev: 2018/928/0)

9.000.000,00

9.000.000,00
Понуђено средство обезбеђења кредита није прихватљиво за успостављање хипотеке.
0,00

9.000.000,00

9.000.000,00
0,00
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Укупно

Намена улагања

Предрачунска
вредност
284.000.000,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

281.000.000,00
0,00

У Београду, 01.03.2019. год.
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