Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години
- предузетници и правна лица за 47. седницу Управног одбора од 19.11.2019. год.
Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

Рашки округ

1.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ,
УНУТРАШЊУ И
СПОЉНУ
ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ ПАНЕЛ
ДЕЦОР ДОО
КОВАНЛУК (МБ:
17223593)

Ковалнук

Улагање у набавку опремелинија и калупи за
производњу бетонских
елемената (захтев: 2019/697/0)

Укупно за Рашки округ

8.816.301,33

8.816.301,33

Како су тражена средства по Програму развоја предузетништва кроз развојне пројекте у
2019.години намењена набавци опреме за потпуно нову делатност којом се Панел децор доо до
сада није бавио , односно нема никакво искуство ни у организовању саме производње, ни у
пласирању потпуно новог производа, оцењује се да је оправдано очекивати да је ризик
7.053.041,06 неуспеха у овом случају знатно већи, него што би он био да Панел децор поседује искуство у
производњи бетонске галантерије.  Одобравање средстава по овом Програму се врши са
1.763.260,27 посебном пажњом , јер се део средстава пласира директно из Буџета и то уз максималан опрез
да се избегне сваки потенцијални ризик да средства не буду наменски искоришћена или да
планирана инвестиција не успе. Како у овом случају , из горе наведених разлога, постоји већи
потенцијални ризик од прихватљивог, овај захтев се не може разматрати. Предлаже се клијенту
да се обрати Фонду за развој за доделу кредитних средстава по Програму Фонда.
7.053.041,06
1.763.260,27

Шумадијски округ

2.

XORSTUDIO
DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU Kragujevac
KRAGUJEVAC
(MB: 20459778)

Ulaganje u kupovinu poslovnog
prostora (zahtev: 2019/690/0)

Укупно за Шумадијски округ

24.647.513,45

24.647.513,45

Планирано улагање се може оцененити као неприхватљиво и високоризично због куповине
објекта који је у власништву повезаног лица, по основу одредби Закона о привредним
12.500.000,00 друштвима и Закона о банкама, што није у складу са Програмом подстицања предузетништва
кроз развојне пројекте, па је то разлог за одбијање овог кредитног захтева (Ненад Радовић
2.500.000,00 оснивач и законски заступник Xорстудио доо је до 3.6.2019.године био сувласник и остали
законски заступник Беаверс гроуп доо од кога Xорстудио намерава да средствима траженог
кредита купи пословни простор, који истовремено нуди и као обезбеђење за овај кредит).
12.500.000,00
2.500.000,00

Златиборски округ

3.

PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU I
USLUGE DBA
PROMET DOO,
ARILJE (MB:
20167947)

Cerova

Ulaganje u nabavku hladioničke
opreme (zahtev: 2019/748/0)

29.987.226,70

Укупно за Златиборски округ

29.987.226,70

Укупно

63.451.041,48

Тражена средства су намењена куповини опреме која тренутно нема где да се смести, јер ДБА
промет тек планира да изгради објекат, који у овом тренутку нема ни дозволу за градњу, па ову
набавку опреме није могуће финансирати пре него што се испуни услов да постоји простор за
23.989.781,36 њен смештај. Имајући у виду добре резултате пословања клијента, број запослених и то како
5.997.445,34 директно запослених у самом Друштву ( број је нарочито велики у току сезоне брања и откупа)
, тако и посредно код произвођача од којих се откупљује воће, као и првокласно обезбеђење
које ДБА нуди, предлаже се да се ДБА промет јави са новим захтевом за кредит тек после
достављања доказа да је градња објекта у који ће бити смештена опрема већ завршена.
23.989.781,36
5.997.445,34
43.542.822,42
10.260.705,61
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Р.Бр.

Инвеститор

Општина и
место улагања

Намена улагања

Предрачунска
вредност

Тражени кредит
Бесповратно траж.

Разлог одбијања

У Београду, 19.11.2019. год.
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