
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

19.04.2016. год.од 
захтева који су одбијени на  XXXI  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања
Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

Simtex BG 011 доо
5.875.000,00

Земун1. Улагање у трајна обртна средства Достављени Захтев није у складу са програмом Фонда - Друштво је правни 
следбеник предузетничке радње основане 2014. године која је у 2015. години 
променила правну форму. Уз Захтев су достављени финансијски извештај за 
предузетника и финансијски извештај предат АПР-у у статистичке сврхе за 
привредно друштво, тако да је практично немогуће извршити анализу бонитета 
обзиром да не постоје два редовна финансијска извештаја како је предвиђено 
одговарајућим актима Фонда.

8.092.900,00

Peci commerce ДОО
2.500.000,00

Земун2. Улагање у репарацију опреме, 
постављање епоксидних подова у 
хладњачама, прилагођавање санитарног 
чвора стандардима ХАЦЦАП-а

- Финансијско стање и кредитна способност друштва незадовољавајући - друштво 
остварује изузетно ниске приходе, угрожена је ликвидност, негативан нето обртни 
фонд а степен задужености неприхватљив (92,75%)

- Неадекватан инструмент обезбеђења - јемство привредног друштва чији је 
бонитет класификован у групу Г и као такав неприхватљив за Фонд.

2.500.000,00

УКУПНО   за Београд 10.592.900,00

8.375.000,00

Јужно-бачки округ

"МТБ Теам" доо
2.550.000,00

Врбас3. Улагање у набавку опреме - Бонитет није у складу са планираним инвестиционим улагањима - друштво 
послује без сталне имовине, капитал према редовном годишњем финансијском 
извештају за 2015. годину износи 73.000,00 РСД што иницира неприхватљив 
степен задужености друштва на нивоу од 86%.
-Понуђени инструмент обезбеђења је хипотека на непокретности која, према 
мишљењу правне службе, није прихватљива јер докуметација тражена од 
друштва није достављена у предвиђеном року а за хипотеку су понуђени станови 
на којима је уписана хипотека у корист "*Банца Интеса*" - е што није у складу са 
важећим актима Фонда. Такође, у предвиђеном року нису достављене копије 
решења о плаћању пореза на имовину за 2015. годину за оба стана и исправку 
стране 1. мишљења вештака, последњи став, где уместо Развојни фонд АПВ 
треба да стоји Фонд за развој Републике Србије.

3.445.010,00

УКУПНО   за Јужно-бачки округ 3.445.010,00

2.550.000,00

Страна 1 од 3
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Браничевски округ

"Беохом лине" доо
27.279.000,00

Жагубица, 
Вуковац

4. Улагање у куповину опреме за обраду и 
транспорт камена

- Бонитет инвеститора није у складу са планираним инвестиционим улагањима - 
према званичним финансијским извештајима ниво сталне имовине и капитала 
није одговарајући за тражени износ кредита. Степен задужености у 2014. години 
је  неприхватљивих 91,54%.
- Недовољан број запослених за тражени износ - друштво запошљава 6 радника

27.279.000,00

УКУПНО   за Браничевски округ 27.279.000,00

27.279.000,00

Шумадијски округ

"Промо - Градња" доо, 
Јагодина 22.000.000,00

Крагујевац5. Улагање у трајна обртна средства за 
делатност изградње пословних, стамбених 
и других објеката и пружање услуга у 
грађевинарству

- Незадовољавајући бонитет друштва, првенствено због драстичног пада 
пословне активности, недовољне вредности сталне имовине и исказаног 
пословног губитка у 2014. години. 

- Недовољан број запослених радника у односу на тражени износ кредита  - 
друштво запошљава 3 радника

- Друштво не поседује грађевинску оперативу већ се бави само финансирањем 
изградње пословног и стамбеног простора те финансирање оваквих пројеката 
није у приоритету Фонда.

44.307.368,00

"Агрожикен" ДОО, Нови 
Београд 9.600.000,00

Крагујевац6. Улагање у ТОС ради повећања 
асортимана понуде продајно-сервисног, 
услужног центра пољопривредне 
механизације

Привредно друштво је корисник инвестиционог кредита код Фонда  који није 
документарно оправдан - Кредит по Уговору бр. 21316 из 2010. године одобрен је 
у износу од 10.500.000,00 РСД за изградњу објекта и набавку опреме за сервисни 
центар пољопривредне механизације. Према евиденцији Фонда, од укупно 
одобрених 10.500.000,00 РСД корисник је повукао 2.993.470,00 РСД али, иако је 
упознат, није доставио документацију за наменско коришћење средстава.

9.600.000,00

УКУПНО   за Шумадијски округ 53.907.368,00

31.600.000,00

Страна 2 од 3
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Златиборски округ

ОЗЗ "Агро еко воће", 
Ариље 25.000.000,00

Пожега, 
Милићево село

7. Улагање у изградњу хладњаче - Некомплетна документација - Фонду није достављено Решење о локацијским 
условима за изградњу хладњаче. Достављено је Уверење општинске управе 
Пожега од 06.04.2016. године у ком је наведено да је инвеститор поднео Захтев за 
издавање Решења о локацијским условима али да је процедура стопирана због 
неприбављања локацијских услова за саобраћајни прикључак на државни пут 
*ИВ* реда које је у надлежности Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре РС. 

- Бонитет инвеститора није у складу са планираним инвестиционим улагањима - 
према званичним финансијским извештајима ниво сталне имовине и капитала 
није одговарајући за тражени износ кредита. Стална имовина у 2015. години 
износи 1.173.000,00 РСД док капитал износи 2.848.000,00 РСД. 

- Недовољан број запослених за тражени износ - задруга запошљава само 2 
радника

- Инструмент обезбеђења неприхватљив за тражени износ кредита - понуђено је 
јемство привредног друштва "Елиxир груп"  из Шапца који је јемац по *старт уп* 
кредиту код Фонда, бр. Уговора 17407 из 2009 године који је доспео у целости 
30.06.2014. године. Неизмирен дуг на дан 12.04.2016. године износи 710.701,56 
(више од 3 ануитета).

48.515.415,83

УКУПНО   за Златиборски округ 48.515.415,83

25.000.000,00

Рашки округ

Mlekara Milky доо
28.000.000,00

Краљево8. Улагање у трајна обртна средства - Финансијско стање друштва неприхватљиво за тражени износ кредита - 
несразмерна висина капитала у односу на тражени износ кредита, изузетно висок 
степен задужености (92,56% у 2014. години), угрожена ликвидност и негативан 
обртни фонд. 

- Понуђени инструмент обезбеђења неприхватљив - понуђено је јемство 
привредног друштва "Куч компани" доо Крагујевац чији је бонитет неприхватљив 
због високог степена задужености (86,14% у 2014. години), угрожене ликвидност и 
негативног обртног фонда.

28.000.000,00

УКУПНО   за Рашки округ 28.000.000,00

28.000.000,00

У К У П Н О 171.739.693,83

122.804.000,00

Страна 3 од 3


