ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р.Бр.

Инвеститор

ПРЕГЛЕД
захтева који су одбијени на 24 седници Управног одбора
01.10.2015. год.
од
Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

Београд
1.

"Енергопласт" доо

УКУПНО за

Нови Београд

Финансирање репроматеријала за
производњу пластичних затварача

Београд

32.885.095,00
32.885.095,00

Захтев привредног друштва није у складу са Програмом о изменама и допунама
програма Фонда за развој, јер „Енергопројект индустрија“ као оснивач друштва
већ користи кредит код Фонда у износу од 50.000.000,00 РСД.

32.885.095,00
32.885.095,00

Сремски-округ
2.

"Елит луx" доо

Рума

Улагање у трајна обртна средства за
набавку прасади

108.266.667,00
70.000.000,00

- превисок ризик и несигурност узимања понуђених непокретности као
обезбеђења за тражена кредитна средства, због постојања реална могућности
побијања правних радњи стечајног дужника ( Вулин- комерц), а тиме и
оспоравања права својине* “Елит Луx*”-у над једним од објеката који је предмет
хипотеке,
- финансијско стање и кредитна способност друштва нису на задовољавајућем
нивоу , првенствено због исказаног пословног губитка, неликвидности и
негативног нето обртног фонда у обе претходне године , а такође и тренутни обим
дужничко-поверилачких односа са повезаним лицима , оснивачима и запосленим
ствара утисак несигурности , посебно у погледу извора средства.

УКУПНО за

Сремски-округ

108.266.667,00
70.000.000,00

Златиборски округ
3.

ОЗЗ "Агро еко воће"

Ариље

Улагање у куповину хладњаче и опреме

24.000.000,00
24.000.000,00

Није достављена документација за обезбеђење кредита, адекватна
документација за планирана улагања нити документација на основу које би се
могло оценити досадашње пословање привредног друштва.
Привредно друштво послује од децембра 2013.г. тако да има тек један годишњи
финансијски извештај са подацима о пословању (за 2014.г.), који није прихваћен у
АПР-у, а према коме бонитет привредног друштва није задовољавајући.
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Р.Бр.

Инвеститор

УКУПНО за

Општина и
место улагања

Намена улагања

Златиборски округ

Предрачунска
вредност
Тражени кредит

Разлози за одбијање

24.000.000,00
24.000.000,00

Расински округ
4.

"Абади" ДОО

Крушевац

Изградња пословног објекта.

21.000.000,00
17.000.000,00

УКУПНО за

Расински округ

- Неадекватно средство обезбеђења - понуђена је хипотека на непокретности која
није прихватљива за Фонд за развој РС, о чему је подносилац захтева обавештен,
али до момента одлучивања није достављено ново средство обезбеђења.

21.000.000,00
17.000.000,00

УКУПНО

186.151.762,00
143.885.095,00
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