
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

28.02.2017. год.од 
захтева који су одбијени на  8  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Колубарски округ

Energetski centar -
Bioenergy доо 8.436.000,00

Ваљево1. Улагање у набавку опреме за производњу 
пресоване коцке за палете

Оцена финансијског стања није задовољавајућа, привредно друштво током 
претходне две године није имало запослене раднике и  понуђено средство 
обезбеђења кредита није адекватне вредности  за тражени износ кредита.

10.940.794,00

УКУПНО   за Колубарски округ 10.940.794,00

8.436.000,00

Браничевски округ

Inter oil доо
10.560.000,00

Пожаревац2. Улагање у набавку опреме (декантер, 
сепаратор, резервоари за уља, уљни 
мешачи, пумпе за претакање, филтери за 
уља, прохромски цевовод,, пекарица, 
електронска вага, електрични ручни 
палетар, ињект датумар/шаржер)

- Средства по Програму Фонда за развој не могу се користити за промет нафте и 
нафтних деривата.
- Незадовољавајући бонитет привредног друштва.

18.560.000,00

УКУПНО   за Браничевски округ 18.560.000,00

10.560.000,00

Шумадијски округ

"Агрожикен" ДОО, Нови 
Београд 9.600.000,00

Крагујевац3. Улагање у трајна обртна средства Привредном друштву је у 2010.г. одобрен кредит за изградњу објекта и набавку 
опреме за сервисни центар пољопривредне механизације у износу од 
10.500.000,00рсд. Износ од 7.506.530,00рсд је одобрен за изградњу и тај део 
средстава никада није повучен. 
Искоришћен је део одобрен за опрему у износу од 2.993.470,00рсд, за који није 
достављена документација о наменском коришћењу.
Привредно друштво је и у марту 2016.г. подносило кредитни захтев који је одбијен 
из истог разлога.

9.600.000,00

УКУПНО   за Шумадијски округ 9.600.000,00

9.600.000,00

Страна 1 од 2



Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Расински округ

Deinceps доо, Нови 
Београд 10.000.000,00

Брус, село 
Лепенац

4. Улагање у завршетак изградње 
складишних капацитета и повећање 
прераде обојеног воћа на 13 т дневно

-у захтеву за кредит је наведено да *Деинцепс* доо запошљава 5 радника, али је 
провером података у Центалном регистру социјалног осигурања  утврђено да на 
дан 31.12.2015.године, а такође ни на дан 31.12.2016.година, као и на дан 
31.01.2017.године ( непосредно пре предаје захтева) ово Друштво није 
запошљавало ни једног радника на неодређено време.  Како је један од услова 
које подносиоци  захтева за кредит и бесповратна средства  морају  да испуне 
према  Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте “да 
су  према евиденцији централног регистра обавезног социјалног осигурања о 
броју радника на неодређено време на дан 31.12.2015.године имали најмање 
једног запосленог“, а овај услов није испуњен,  то  се овај захтев не може узети у 
разматрање.

15.003.366,00

УКУПНО   за Расински округ 15.003.366,00

10.000.000,00

У К У П Н О 54.104.160,00

38.596.000,00

Страна 2 од 2


