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Преглед одбијених захтева кредита за трајна обртна средства по програму Фонда - предузетници и правна лица за 1. седницу
Управног одбора од 06.02.2023. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Јужно-банатски округ

1.

Привредно
друштво
FRUITECH доо
Ивањица (МБ:
21163228)

Панчево Улагање за трајна обртна
средства 18.000.000,00

Како је Fruitech доо истовремено поднео два захтева за кредит-један за инвсетициони кредит за
куповину пословно производног простора, а други за ТОС, оцењено је да је сврсисходније да
се клијенту изађе у сусрет и разматра се захтев за куповину објекта, јер није због
ограничености средстава са којима Фонд располаже могуће одобрити два кредита једном
клијенту на истој седници УО. Предлаже се да Fruitech аплицира за кредит за ТОС у наредној
години.

Укупно за Јужно-банатски округ 18.000.000,00

Мачвански округ

2.

DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
ZA TRANSPORT
TRGOVINU I
USLUGE SPIDI
TRAVEL KRNULE
(MB: 17308017)

Krnule Ulaganje u TOS 8.000.000,00

Власник је био оснивач радње која је обављала исту делатност и која је угашена због рачуна
који су били блокирани дуже од 2 године  због обавеза према Пореској управи. У билансима
стања приказан је губитак изнад висине капитала услед губитака остварених у периоду до
2018.године. Незадовољавајући показатељи финансијског стања.

Укупно за Мачвански округ 8.000.000,00

Пиротски округ

3.

OBUĆA PAVLE
DOO BELA
PALANKA (MB:
17469126)

Bela Palanka Nabavka repromaterijala 12.000.000,00

Предлаже се одбијање предметног захтева из следећих разлога: - Подносилац захтева користи
више кредита код Фонда за развој РС, које не измирује редовно и тренутно по два кредита има
неизмирених дуговања – по кредиту број 101621 дугује 3.249.953,93РСД (2,5 рате), а по
кредиту број 100627 за који је закључен споразум, 357.353,72РСД (1,5 рата). Према горе
наведеном, подносилац захтева врло отежано послује, и није у могућности да сервисира
постојеће обавезе према Фонду.

Укупно за Пиротски округ 12.000.000,00

Златиборски округ

4.
DOO BONAMI
Prijepolje (MB:
21531626)

Prijepolje Ulaganje u trajna obrtna sredstva 6.000.000,00
Јемац је у континуираној блокади од 05.05.2022.године, па је неприхватљив инструмент
обезбеђења. Клијент је дописом од 25.09.2022.године тражио замену јемца, али није доставио
документацију за другог јемца.

Укупно за Златиборски округ 6.000.000,00
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Р.Бр. Инвеститор Општина и
место улагања Намена улагања Предрачунска

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

У Београду, 06.02.2023. год.
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