
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

26.05.2016. год.од 
захтева који су одбијени на  32  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Средње-банатски округ

"Парк-систем" доо
5.600.000,00

Зрењанин, 
Стаићево

1. Улагање у трајна обртна средства Понуђена средства обезбеђења враћања кредита нису одговарајућа обзиром да 
су понуђене непокретности од стране Сектора правних послова оцењене као 
неприхватљиве за стављање хипотеке. 
Клијент је о недостацима обавештен и није их отклонио нити доставио друго 
средство обезбеђења.

5.600.000,00

УКУПНО   за Средње-банатски округ 5.600.000,00

5.600.000,00

Мачвански округ

"Дрлаче - комерц" ДОО, 
Дрлаче 18.000.000,00

Љубовија2. Улагање у трајна обртна средства -Клијент већ користи кредит код Фонда по Програму за поплављена подручја;
-Увидом у финансијске извештаје, уочава се да су залихе Друштва на веома 
високом нивоу;
-Понуђени инструменти обезбеђења -хипотека на непокретностима и залога на 
опреми нису прихватљиви за Фонд, јер су понуђени објекти неутрживи;

40.024.031,00

УКУПНО   за Мачвански округ 40.024.031,00

18.000.000,00

Колубарски округ

"Ваљевац МДМ" доо
13.000.000,00

Ваљево3. Улагање у трајна обртна средства - бонитет привредног друштва није задовољавајући;
- привредно друштво има само једног запосленог;
- није достављена документација о опремљености за планирану делатност;
- понуђено средство обезбеђења није прихватљиво за тражни износ кредита.

29.000.000,00

УКУПНО   за Колубарски округ 29.000.000,00

13.000.000,00
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Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Подунавски округ

"Италиа-Нуова" доо
2.500.000,00

Смедерево4. Набавка сировина и репроматеријала. Према подацима у пословном плану и захтеву за кредит подносиоц захтева је 
тражио трајна обртна средства. У пословном плану је наведено да ће средства 
бити утрошена за плате радника и куповину опреме.

2.500.000,00

УКУПНО   за Подунавски округ 2.500.000,00

2.500.000,00

Шумадијски округ

"Ауто национал" доо
4.500.000,00

Рача5. Улагање у адаптацију хале за уградњу 
опреме техничког прегледа и оправке 
возила

Неприхватљива документација за планирана улагања уз висок ризик пројекта.11.509.119,00

УКУПНО   за Шумадијски округ 11.509.119,00

4.500.000,00

Поморавски округ

Green group agricole доо, 
Крагујевац 14.000.000,00

Рековац, Левач-
Слатина

6. Улагање у куповину земљишта и 
подизање винограда и опремање винарије

-објекат понуђен за хипотеку , која би служила као обезбеђење за тражени кредит 
је оцењен као неадекватан , јер су правно и фактичко стање објекта 
неусаглашени, о чему је клијент дописом детаљно упознат.

24.364.656,00

УКУПНО   за Поморавски округ 24.364.656,00

14.000.000,00

У К У П Н О 112.997.806,00

57.600.000,00
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