Преглед одбијених захтева инвестиционих кредита - предузетници и правна лица за 27. седницу Управног одбора од 17.06.2022.
год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Колубарски округ

1.

Екотане друштво
са ограниченом
одговорношћу
уб
Београд (МБ:
06539289)

Улагање у постројење и
објекте за складиштење и
третман опасног отпада

Укупно за Колубарски округ

180.474.299,00

180.474.299,00

За обезбеђење кредита је понуђено: хипотека на објектима у Убу, кат.парц. 523 КО Уб која није
прихватљива јер је на свим непокретностима које се нуде уписана забележба спора. У питању је
погон Екотане у Убу, а спор за побијање правних радњи привредног друштва Екотане води
Општинско јавно правобранилаштво Општине Уб. Опрема која се нуди је саставни део тог
180.000.000,00 погона који се налази у Убу и не може се прихватити као одвојива јер је у саставу производног
0,00 погона.  Привредно друштво је поднело захтев за кредит у износу 180.000.000,00 рсд а
пословни приходи у 2021 години износе 35.450.000,00 рсд а у 2020 години 22.215.000,00 рсд.
Број запослених према цросо подацима на дан 08.04.2022 године -4 запослена на неодређено и
16 запослених на одређено време. Бонитет привредног друштва и број запослених није у складу
са траженим износом кредита.
180.000.000,00
0,00

Мачвански округ

2.

*SENSUSS
STILL DOO
BOGATIĆ* (MB:
20551232)

Bogatić

Ulaganje u izgradnju objekta i
nabavku opreme

Укупно за Мачвански округ

850.360.479,00

850.360.479,00

Како клијент нема ни једног регистрованог запосленог радника ( последња регистрација
110.000.000,00 запослених у ЦРОСО се односи на 31.12.2018.године , када је регистрован један запослени у
Sensuss still доо , и то оснивач Друштва, док од 31.12.2017.године до 08.05.2022.године у
0,00 ЦРОСО није регистрован ни један запослени радник ни по ком основу), Фонд није у могућности
да разматра овај кредитни захтев.
110.000.000,00
0,00

Сремски-округ

3.

Grahovac Group
SRB doo BeogradKuzmin
Savski Venac
(MB: 21341185)

Укупно за Сремски-округ

Ulaganje u kupovinu opreme

24.119.208,00

24.119.208,00

Привредно друштво је поднело захтев за инвестициони кредит дана 17.05.2022. године за
изградњу погона и куповину опреме у износу 10.000.000 рсд. Предмет улагања - куповина
плаца 1.610.000,00 рсд, земљани и бетонски радови 3.827.330,00 рсд, лимарски и браварски
радови 8.528.450,00 рсд, укупно грађевински радови 13.965.780,00 рсд, за куповину опреме трачне пиле 7.906.000,00 рсд, трајна обртна средства 2.247.427,00 рсд, укупно предрачунска
10.000.000,00 вредност 24.119.208,00 рсд.   Привредно друштво се бави тренутно трговинском делатаношћу
на велико дрветом. Има закупљене плацеве у Сурчину и Лештанима, канцеларију у Бранковој у
0,00 Београду. Приходе остварује од трговинске делатности.  Пројектом за који су тражена средства
је планирана куповина плаца у Кузмину, где ће се правити објекат, у коме ће бити смештена
пила за обраду дрвета. За куповину плаца је достављен неоверен уговор о купопродаји. За
радове није достављена дозвола за извођење радова. Инвестиционим кредитом Фонда није
могућа куповина плаца за изградњу објекта.   Пројекат је неприпремљен и није у складу са
Програмом.
10.000.000,00
0,00
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Укупно

Намена улагања

Предрачунска
вредност
1.054.953.986,00

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

300.000.000,00
0,00

У Београду, 17.06.2022. год.

Strana: 2 od 2

