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Носиоци  Фонд за развој 

Активан програм Документација по конкурсу  

Опис пројекта 

Кредити за инвестиционе  пројекте. Финансијска подршка је намењена 
привредним субјектима разврстаним као предузетници, микро, мала, средња и 
велика  правна лица у већинском приватном власништву која су регистрована 
у АПР, а који доставе финансијске извештаје за претходне две године у којима 
није исказан губитак.   

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ 

ПРИВРЕДНИ 
СУБЈЕКТ/ 

КОРИСНИК 
МЕСТО 

ИЗНОС 
СРЕДСТАВА/ 
КРЕДИТА У 

РСД 

НАМЕНА 
СРЕДСТАВА 

"GRIZZLY PLUS" 
SZR 

ВАЉЕВО 2.460.000,00 Куповина нове опреме 

"ЕКО-АРТ-
ПРО"ПР 

СВИЛАЈНАЦ 1.700.000,00 Куповина нове опреме 

„ISKO“ DOO ЗРЕЊАНИН 65.000.000,00 
Изградња производног,складишног 

простора 

"АЛИСА" ДОО ЛЕСКОВАЦ 17.000.000,00 
Завршетак изградње и опремање 

хотела 

"СР СИМПАТИЈА" 
СТАРА 

ПАЗОВА 
5.000.000,00 

изградња пословног, унапређење 
делатности израде предмета од 

дрвећа и декорације ентеријера и 
екстеријера 

"ЈОВАНОВИЋ 
ВОЋЕ" ДОО 

ОСЕЧИНА 20.000.000,00 
набавка тунелских сушара за 

сушење воћа,поврћа и зачинског 
биља 

"НОВАТЕКС" ДОО 
НОВА 

ВАРОШ 
4.000.000,00 

улагање у куповину пословног 
простора и набавку нових машина и 

опреме 

СЗУР"ВО ЂО" ВАЉЕВО 3.370.800,00 
набавка опреме за складиштење и 

прераду рибе 

АУТО СЕРВИС И 
ТРГОВИНСКА 
РАДЊА "МЕДА 

ПСС"ПР 

СУРДУЛИЦА 6.960.050,00 
улагање у куповину опреме и 

изградњу хале 

"АЛЕКСАНДАР" 
КОНСАЛТИНГ 

ДОО-БРОКЕРСКА 
КУЋА 

СУБОТИЦА 7.000.000,00 

улагање у реконструкцију и 
доградњу постојећег објекта 

намењеног за пословне просторије и 
аутосалон 

"CONTINENTAL 
TURS"DOO 

MАЛО 
ЦРНИЋЕ, 

КУЛА 
3.016.126,00 

опрема за агенцију и рефундација 
трошкова набавке аутобуса 

"ШАМПИОН" ДОО УБ 3.900.000,00 
улагање у набавку два аутбуса за 

обуку возача Д категорије 

"ВОЋАР ДОО" 
ВАЉЕВО, 

ДИВЦИ 
5.000.000,00 

улагање у проширење капацитета 
сушаре , набавка нове опреме, 

тунелска шушара и додатна опрема 
за припрему сушења воћа 

http://www.fondzarazvoj.gov.rs/uputstva_investicije.html#1


"ЈУПИТЕР 
КОМЕРЦ" ДОО 

  
АРИЉЕ 

  
6.150.000,00 

  
kуповина нове опреме 

"АЛФА РИБОН" 
ДОО 

БЕОГРАД 3.000.000,00 набавка опреме за прераду воћа 

"БУЧЈЕ"ДОО ПРИБОЈ 3.000.000,00 
набавка алата за производњу 

антивандалских седишта за градске 
аутобусе 

"ГАЈ-
ИНЖЕЊЕРИНГ И 

ЗЕМУН 
ОПРЕМАЊЕ"ДОО 

ЗЕМУН 10.936.000,00 
улагање у набавку опреме-

једнострана аутоматска кант 
машина ИМА 

"СТАКЛОРЕКЛАМ" 
АД 

ЛУЧАНИ 5.625.000,00 

набавка линије 
(варалице,чистилице,класификатора 

за лагеровање стакла) за ПВЦ 
столарију 

"ФИДЕЛС КО 
"ДОО 

ПАЛИЛУЛА-
БЕОГРАД 

4.000.000,00 
набавка расхладне опреме за 

постојећи угоститељски објекат 

"MV 
FORTUNE"ДОО 

НИШ 12.000.000,00 куповина производне опреме 

БАХА ДОО 
БЕОГРАД-
ПАЛИЛУЛА 

4.500.000,00 
набавка опреме за проширење 

основне делатности услужног прања 

"ВУЛОВИЋ 
ТРАНСПОРТ" 

НИШ ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ 40.000.000,00 куповина гасне станице 

СПЕЦИЈАЛНА 
БОЛНИЦА ЗА 

ИНТЕРНЕ 
БОЛЕСТИ "IRVA 

CLINIC" 

БЕОГРАД-
ЧУКАРИЦА 

24.000.000,00 набавка опреме за хируршки блок 

Укупно: 224,641,976.00   
 

Контакт 
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+381 11 3283 770 

mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs 

www.fondzarazvoj.gov.rs 
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