Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за
почетнике у пословању у 2018. години - правна лица за 16. седницу Управног Одбора од 11.05.2018. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Подунавски округ

1.

Aiba eco д.о.о.
(МБ: 21362786)

Азања

Улагање у набавку линије за
производњу пелета од био
масе (захтев: 2018/55/0)

Укупно за Подунавски округ

6.160.800,00

6.160.800,00

Привредно друштво „АИБА ЕЦО“ доо, Азања, поднело је захтев за старт уп кредит Фонду за
развој Републике Србије дана 26.03.2018. године. Из приложеног Пословног плана се види да је
циљ кредита набавка линије за производњу пелета од биомасе. Понуђена средства обезбеђења
враћања кредита нису одговарајућа, тј. непокретности предвиђене за стављање хипотеке нису
4.200.000,00 подобне и то из следећих разлога:  “Понуђене непокретности – њива 1.класе и њива 2.класе,
1.800.000,00 потес село, катастарска општина Азања је грађевинско земљиште у атару села Азања И као
такво вредносно се може прихватити према Програму за старт-уп кредите за 2018.годину, до
износа од 500.000,00 рсд, без обзира на процењену вредност.” (Сектор правних И општих
послова, 11.04.2018.) Такође, у више наврата је покушано ступити у контакт са клијентом али
безуспешно, јер су остављени подаци (е-маил адреса И број телефона) нетачни.
4.200.000,00
1.800.000,00

Шумадијски округ

2.

"Vulović pelet"
doo (MB:
21307483)

Knić

Укупно за Шумадијски округ
Укупно

Ulaganje u nabavku opreme-linije
za proizvodnju peleta (zahtev:
2018/108/0)

6.000.000,00

6.000.000,00
12.160.800,00

Привредно друштво „Вуловић пелет“ доо, Кнић, поднело је захтев за старт уп кредит Фонду за
развој Републике Србије дана 13.04.2018. године. Из приложеног Пословног плана се види да је
циљ кредита набавка линије за производњу пелета. Понуђена средства обезбеђења враћања
кредита нису одговарајућа, тј. непокретности предвиђене за стављање хипотеке нису подобне и
то из следећих разлога:  “Власници понуђеног објекта су заложни дужници И за уговор о
4.200.000,00 кредиту бр. 25103. Понуђени објекат је већ био понуђен уз захтев за кредит у 2017.години И
1.800.000,00 остаје И даље примедба да се објекат очигледно не користи. Објекат је изграђен 1980. И
процењена вредност је нереално висока с обзиром да је објекат купљен 2013.године по цени од
7.000 еур, а проценитељ исту зграду сада процењује на 46.673 еур!! Потврда за нереалну
процену је И решење о порезу. Није приложен доказ о исплати купопродајне цене, а продавац у
купопродајном уговору није купце заштитио од евикције” (Сектор правних И општих послова,
24.04.2018.). 
4.200.000,00
1.800.000,00
8.400.000,00
3.600.000,00

У Београду, 11.05.2018. год.

Strana: 1 od 1

