Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години
- предузетници и правна лица за 39. седницу Управног одбора од 31.05.2019. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Мачвански округ

1.

Привредно
друштво за
производњу и
промет
Лозница
пољопривредних
производа БИБОБПУ доо (МБ:
21084646)

Улагање у набавку опреме за
финализацију производње
товљеника у прерађено
свињско месо (захтев:
2019/282/0)

Укупно за Мачвански округ

2.629.491,00

2.103.546,00 Бонитет привредног друштва није задовољавајући обзиром на обим пословања и задуженост код
525.945,00 Фонда. Осим тога није достављено прихватљиво средство обезбеђења уредне отплате кредита. 

2.629.491,00

2.103.546,00
525.945,00

Сремски-округ
2.

"Fortuna-Cink"
d.o.o. (MB:
21067059)

Laćarak

Ulaganje u nabavku opreme za
plastifikaciju i preradu otpadnih
voda, uređenje prostora (zahtev:
2019/242/0)

Укупно за Сремски-округ

13.765.509,08

11.012.407,20 Привредно друштво не испуњава услове Програма подстицања предузетништва кроз развојне
пројекте у 2019.г. у погледу делатности, намене улагања, броја запослених и комплетности
2.753.101,80 документације.

13.765.509,08

11.012.407,20
2.753.101,80

Јужно-бачки округ

3.

Saša Zeković pr.
Agencija za izradu
kompjuterskih
Novi Sad
programa
*Webup* (MB:
62714948)

Укупно за Јужно-бачки округ

Ulaganje u nabavku računarske
opreme (zahtev: 2019/296/0)

11.142.997,20

11.142.997,20

Имајући у виду достављену документацију уз захтев за кредит, као и накнадна објашњења и
доказе које је Wеб уп презентовао Фонду, стручне службе су дошле до закључка да су
планирана улагања намењена трговини криптовалутама, што је свакако намена коју Фонд не
може да подржи,с обзиром да се сасвим јасно ради о спекулативној делатности, практиично о
једној врсти коцке. Криптовалуте нису законски уређене у Републици Србији – не признаје им се
својство средства плаћања, без обзира на њихов назив. Такође, погрешно је говорити о оптицају
криптовалута, јер у оптицају може бити само законско средство плаћања, а криптовалуте то
7.428.664,80 нису. У складу са Законом о Народној банци Србије, новчана јединица Републике Србије је
1.857.166,20 динар и Народна банка Србије има искључиво право издавања новчаница и кованог новца у
Републици Србији. Са аспекта прописа за чију примену је надлежна Народна банка Србије,
трговина криптовалутама се може посматрати као и трговина било којом другом робом, али
свакако не девизним послом, за који је прописан посебан правни режим. Такође, у већини
случајева у свету, ни централне банке других земаља не издају криптовалуте, нити издају
дозволе за рад платформама које омогућавају трговање  Мада би Фонд радо био подршка
некоме ко је био један од добитника награде за најбољи start up за пројекат HandyMD на Serbia
Start Up 2015 , за ову намену то није могуће.
7.428.664,80
1.857.166,20
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Укупно

Намена улагања

Предрачунска
вредност
27.537.997,28

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

20.544.618,00
5.136.213,00

У Београду, 31.05.2019. год.
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