Преглед одбијених захтева инвестиционих кредита - предузетници и правна лица за 11. седницу Управног одбора од 28.04.2021.
год.
Општина и
место улагања
Јужно-банатски округ

Р.Бр.

1.

Инвеститор

МИНИМЕТ
ЦОММОДИТИЕС
ДОО
Ковин
СМЕДЕРЕВО
(МБ: 21302970)

Намена улагања

Изградња погона за сечење и
профилисање лимова .

Укупно за Јужно-банатски округ

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

728.953.220,00

Поднети захтев није у складу са Програмом Фонда за развој РС јер је у 2019. години исказан
176.359.650,00
нето губитак у висини од 23.106.000,00 рсд.  Према подацима ЦРОСО на дан 31.12.2020.
0,00
године, као и на дан предаје захтева, евидентирано је 2 запослена радника на неодређено време.

728.953.220,00

176.359.650,00
0,00

Западно-бачки округ

2.

NASTASIĆEKOVITA DOO
SOMBOR (MB:
20811617)

Sombor

Kupovina opreme za preradu
soje . SPIRALNI VIBRO
HLADNJAK I RAČUNARSKI
SISTEM .

Укупно за Западно-бачки округ

6.997.699,00

6.997.699,00

 Према евиденцији АПР оснивач подносиоца захтева за кредит Душан Настасић јмбг
2702978810014, је имао регистровану радњу Ековита Душан Настасић пр Сомбор мб 60871361
6.997.699,00
где је извршено брисање радње 2017 и промена правне форме у Настасић-Ековита доо.  Према
0,00 евиденцији Фонда радња Ековита Душан Настасић пр Сомбор мб 60871361 има старт уп кредит
Фонда из 2008 године са неизмиреним обавезама 1.605.810,45 рсд на дан 14.04.2021 године. 
6.997.699,00
0,00

Златиборски округ

3.

ЈЕЛЕНА
ПРОКОПИЈЕВИЋ
ПАВЛОВИЋ ПР
ТРГОВИНА НА Prijanovići
ВЕЛИКО
ПИЋИМА DRINK
SPOT ПОЖЕГА
(MB: 64343700)

Укупно за Златиборски округ
Укупно

Ulaganje u kupovinu poslovnog
prostora

61.927.000,00

Предвиђена је куповина земљишта под зградом, стамбено пословних зграда, помоћних зградамагацина, гараже, пословног простора, стан од две собе, стана од 4 собе. Намена улагања
35.627.800,00 кредита не може бити улагање у стамбени простор.  Привредно друштво има веома низак ниво
0,00 сталне имовине и капитала у односу на тражени износ кредита. Број запослених према цросо
подацима на дан 31.12.2020 године -3 запослена са оснивачем. Бонитет привредног друштва и
број запослених није у складу са траженим износом кредита

61.927.000,00

35.627.800,00
0,00

797.877.919,00

218.985.149,00
0,00

У Београду, 05.05.2021. год.
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