
 ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Г Л Е Д

29.04.2015 . год.од 
програма који су одбијени на  16  седници Управног одбора

Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

Београд

"Смарт плус" доо
100.000.000,00

Врачар, Београд1. Улагање у трајна обртна средства у циљу 
повећања обима градње стамбених 
објеката

-понуђено обезбеђење за тражени кредит је оцењено као неприхватљиво,
-више аспеката пословања инвеститора је оцењено негативно, 
-планирана улагања  у изградњу луксузних станова намењених посебном 
сегменту становништва не би трабало да буду предмет финансирања 
ограниченим средствима Фонда за развој( због непостојања шире друштвене 
оправданости овог вида стамбене изградње),
-инвеститор се не бави самом изградњом објеката ( не поседује никакву 
грађевинску оперативу, нити адекватан број радника за ту делатност - запошљава 
свега 5 радника).

126.135.000,00

"Ц & ЛЦ-гроуп" доо
81.000.000,00

Нови Београд2. Куповина опреме за изградњу путева и 
аутопутева

-поједини сегменти пословања инвеститора  су оцењени као високоризични , 
понуђено  обезбеђење као неприхватљиво, а сам пројекат је оцењен негативно.

90.489.550,00

УКУПНО   за Београд 216.624.550,00

181.000.000,00

Рашки округ

"Сендра" ДОО
3.000.000,00

Краљево3. Улагање у трајна обртна средства - Економско-финансијски бонитет друштва није задовољавајући 
- Исказиване доцње у измиривању кредитних обавеза

6.300.000,00

УКУПНО   за Рашки округ 6.300.000,00

3.000.000,00

Јабланички округ

"Раданска Вода" доо, 
Лебане 4.000.000,00

Лебане, Село 
Радиновац

4. Куповина опреме за фласирање природне 
минералне воде.

Подаци који су достављени у пословном плану, не одговарају захтеву за 
одобрење кредита ( у захтеву је износ од 3.000.000,00рсд, у пословном плану су 
подаци за кредит од 4.000.000,00 рсд). Опрема, која је предвиђена према 
подацима у пословном плану, се купује од повезаног лица.

20.000.000,00

Страна 1 од 2



Р.Бр. Инвеститор
Општина и 

место улагања Намена улагања

Предрачунска 
вредност

Разлози за одбијање
Тражени кредит

УКУПНО   за Јабланички округ 20.000.000,00

4.000.000,00

У К У П Н О 242.924.550,00

188.000.000,00

Страна 2 од 2


