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Преглед одбијених захтева дугорочних кредита по Програму подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
- предузетници и правна лица за 32. седницу Управног Одбора од 30.01.2019. год.

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

вредност
Тражени кредит

Бесповратно траж. Разлог одбијања

Шумадијски округ

1.

ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ,
ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ FLUID
PRODUKT ДОО
(МБ: 20634260)

Крагујевац

Улагање у куповину
производног објекта за
обављање делатности
производње дизалица (захтев:
2018/858/0)

5.000.000,00

Сектор процене ризика је планирана улагања оценио као високоризична из више разлога, а пре
свега јер је Протектирница ДИС као продавац простора повезано лице са Флуид продуктом, што
није у складу са Програмом (тренутну пословну повезаност чини однос купац/добављач,али је
она постојала и раније када је више пута вршена међусобна промена власништва у оба
привредна друштва( последња у септембру ове године),док је у периоду од јуна до септембра
2018.г. оснивач Сања Гвозденовић била формални власник оба привредна друштва, а такође
Према Закону о банкама повезаност се може потврдити и чињеницом да је по активном кредиту
Инвеститора код Фонда УГ.23283/2014 као обезбеђење уписана хипотека на пословном
простором у Крагујевцу у власништву Драгана Маринковић, који је поред тога дао и личне
менице по Уговору о јемству бр.23283/1, а који је тренутни власник Протектирнице ДИС,
односно некадашњи власник и диретор Флуида продукт). Као разлог ризичности овог пројекта
је могуће навести и то да је предмет куповине део пословног простора у оквиру пословне зграде
која садржи још две просторије које остају у власништву Протектирнице ДИС , а које су
понуђене за хипотеку по предметном захтеву, па би евентуално активирање хипотеке могло да
угрози пословање инвеститора.Такође, пројектом се не ствара економски видљивији бенефит за
Инвеститора у виду повећања производње и продаје, нити значајнијег броја запослених, па се
тиме не остварују специфични циљеви Уредбе и Програма . Није занемарљива ни чињеница да
Флуд продукт ангажује релативно мали број радника ( 1 или 2 радника од 2015.године па до
краја јануара ове године) .  Имајући у виду све наведено није могуће предложити одобрење овог
кредитног захтева.

Укупно за Шумадијски округ 5.000.000,00

Колубарски округ

2.

MILAN KRUNIĆ
PR.
SAMOSTALNA
ZANATSKA
RADNJA
*ROVER* (MB:
61639306)

Valjevo
Ulaganje u nabavku opreme:
odbradni centar *BIESSE*
(zahtev: 2018/897/0)

11.861.600,00

Понуђени инструмент обезбеђења је хипотека другог реда на непокретностима које су
обезбеђење кредита по Уговору о кредиту бр. 25037 од 14.03.2018. године по Програму
подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању одобреном у
износу од 4.200.000,00 РСД који је Фонд закључио са привредним друштвом "Bellamo lux" доо
Ваљево а које је повезано лице са подносиоцем Захтева и који је још и јемац по наведеном
кредиту. Фонд је 17.12.2018. године кориснику послао Опомену пред отказ Уговора о кредиту
због ненаменског трошења средстава што за последицу може имати активирање свих
расположивих инструмената обезбеђења. .

Укупно за Колубарски округ 11.861.600,00

Укупно 16.861.600,00
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У Београду, 30.01.2019. год.
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