1) Због чега је Агенција одлучила да донесе Анекс 2 и 3 Уговора о приватизацији
Индустрије прецизне механике?
2) На који начин је купац образложио захтев за додатним роковима?

Анекс 2.
Анекс 2.. закључен је 13.05.2009. године на основу захтева Купца од 13.03.2009. године и
10.03.2009. године да се део инвестиционе обавезе за прву годину реализује обртним
средствима.

Агенција је прихватила образложење Купца да је за Субјект далеко битније и
целисходније улагање у обртна средства, јер истих нема у обиму и структури која су
Субјекту потребна и која би му обезбедила даљи несметани рад – производњу и ликвидно
пословање, а полазећи од стања постојећих основних средстава и нивоа обртних средстава
којима Субјект оптимално располаже.
Такође, Купац је дао спецификацију обавеза Субјекта приватизације према државним и
другим повериоцима, чија би потраживања на овај начин била измирена и не би даље
оптерећивала пословање Субјекта..

Агенција је 23.04.2009. године донела одлуку o усвајању захтева Купца да се Уговор
анексира тако што ће се извршење инвестиционе обавезе у првој години извршити
улагањем у основна средства у износу од 52.899.252,76 динара и обртна средства у износу
од 62.966.747,24 динара,

уз напомену да се улагање у обртна средства односи на

намирење дуговања Субјекта према државним повериоцима (Фонд за развој, Пореска
управа, Градска чистоћа, Електродистрибуција, Водовод.) и другим повериоцима.
Укупна вредност инвестиционе обавезе за прву годину остаје непромењена.

Анекс 3.
Анекс 3.. закључен је 30.06.2009. године поводом захтева Купца од 04.05.2009. године и
19.05.2009. године за остављање накнадног рока од 120 дана за извршење инвестиционе
обавезе.

У образложењу захтева Купац је навео да му за куповину непокретности поводом
инвестирања у основна средства Субјекта приватизације треба додатно време имајући у
виду цео поступак који обухвата преговоре, закључење уговора, укњижбу и друге радње
да би се предмет инвестиције ставио у функцију.

Поводом тога Агенција је 26.05.2009. године донела Одлуку којом је дата сагласност по
захтеву Купца, али под условом да се закључи Анекс којим би се трајање свих уговорених
рокова за извршење и осталих уговорних обавеза из Основног уговора (социјални
програм, забрана располагања имовином итд.) продужило за шест месеци.

3) Који је став Агенције о тврдњама радника да је на овај начин повређен конкурс за
продају предузећа јер су остали понуђачи стављени у нефер положај у односу на купца
који је добио додатне рокове?

Продаја друштвеног капитала Субјекта извршена је на основу Јавног позива за учешће на
јавним аукцијама где је као основни критеријум предвиђена висина купопродајне цене и
минимум ивестиција у Субјект приватизације.

Остављање накнадних рокова, утврђено чланом 41а. Закона о приватизацији ни на који
начин се не може довести у везу са условима учешћа на јавној аукцији.

4) Колико је заиста економска криза имала утицај на инвестирање у предузеће ако узмемо
у обзир да је предузеће продато у децембру 2007. године, а да је Купац већ у 2008. години
тражио продужење рока?

Влада Републике Србије, Закључком од 29.01.2009. године препоручила је Агенцији да, у
оквиру законских овлашћења, предузима мере које ће олакшати извршење обавеза купаца
капитала, односно имовине.
У Информацији, која чини прилог Закључку, наводи се да је глобална финансијска криза
променила привредни и социјални амбијент у коме се спроводи поступак приватизације,

па је у том смислу потребно предузети неопходне мере како би се омогућило несметано
окончање овог поступка. Наведене мере односе се на доношење прописа у надлежности
Владе РС, као и на мере које се односе на активности Агенције за приватизацију у циљу
ефикасног и успешног окончања поступка приватизације у новонасталим отежаним
околностима и смањења негативних ефеката по буџет Републике Србије.
Pravnilnik koji reguliše pitanje ostavljanja naknadnih rokova usvojen prvi put 7. aprila 2014.
godine
Link Pravilnika: http://www.priv.rs/upload/document/pravilnik-kontrola.pdf

5) Каква је пракса иначе у Агенцији у оваквим случајевима, шта се сматра оправданим
разлозима за кашњење са инвестирањем?

Агенција доноси одлуку о остављању накнадног рока ако оцени да је купац доставио
доказе да је предузео активности у циљу извршења уговорне обавезе.

6) Број рокова које је Агенција оставила у овом случају је преко 20, које је образложење
Агенције за остављање великог броја рокова? Је ли то иначе пракса или је ово био
изузетак?

Купцу је за извршење инвестиционе обавезе за прву, другу и трећу годину остављено
укупно 12 накнадних рокова.

Агенција

доноси одлуку о остављању новог накнадног рока ако оцени да је купац

доставио доказе да је у претходно остављеном року предузео активности у циљу
извршења уговорне обавезе, сагласно интерним актима Агенције.

Купац је у накнадним роковима достављао доказе о јасној намери и предузимању корака
ка потпуном испуњењу обавезе инвестирања, па је Агенција доносила одлуке о новим
накнадним роковима. .

Улагање у непокретност у Гроцкој подразумевало је више активности и радњи које је
Купац извршио да би објекат довео у функцији претежне делатности Субјекта
приватизације (доказ о упису права својине Субјекта на предметној непокретност,
адаптација и реконструкција објекта, пресељење опреме из седишта Субјекта у Гроцку,
стављање у функцију објекта).

7) Контролори су у извештајима упозоравали на жалбе радника на смањење производње и
намере да се фабрика измести у простор у Гроцкој. Тај простор је купац приказао као
инвестицију која је требало да надокнади преостали износ инвестиције за 3 године
приватизације. контролори су у извештајима наводили да је простор нефункционалан и да
није примерен произвдоњи ИПМ-а, као и да касне многа документа која је купац морао
доставити Агенцији. Међутим у последњој контроли Агенција је донела одлуку да
прихвата ову инвестицију. На основу чега је то закључено? Да ли су присуствовала и нека
стручна лица? Радници тврде да су Агенцији доставили податке о томе да простор није
оспособљен, да ли је то тачно?
Приликом доношења одлуке о извршењу инвестиционе обавезе уносом наведене
непокретности у Субјект приватизације, Агенција је разматрала и примедбе представника
УМА и Синдиката Субјекта приватизације.

Купац је преузео обавезу да инвестира у Субјект приватизације, у укупном износу од
301.251.600,00 динара. Уговором није утврђено шта од основних средстава Купац мора да
инвестира, већ Купац на органима управљања опредељује шта ће инвестирати у Субјект.
Такође, Уговором је утврђена обавеза Купца да достави Агенцији извештај предузећа
овлашћеног за ревизију који потврђује извршење инвестиционе обавезе Купца.
Купац је доставио Извештаја ревизора «Консултант ревизија», Београд, чији је саставни
део Извештај о стању објеката у Гроцкој, сачињен 07.06.2011. године од стране судског
вештака грађевинске струке и судског вештака машинске струке.
У Извештају вештака се наводи ду су сви објекти у Гроцкој, који су предмет инвестирања
Купца, функционална целина у процесу производње, односно поред производне хале у
којој се одвија процес производње, сви пратећи делови комплекса су у служби производње
и то: портирница, трафо станица, котларница, санитарни чворови, хидратна мрежа,

гардероба, канцеларијски простор, магацински простор, гаража, унутрашње саобраћајнице,
хидрофорско постројење са цистерном и одржавање зелених површина.
У поступку последње контроле, извршене 17.06.2011. године обиласком објеката у Гроцкој
утврђено је да је већи део производне хале у функцији, и да је у објектима упослено око 50
радника.

На основу Извештаја ревизора «Консултант ревизија», Београд од 12.01.2011. године и
10.06.2011. године, Агенција за приватизацију је 06.07.2011. године прихватила извршење
инвестиционе обавезе Купца улагањем у непокретност у Гроцкој. Предметна непокретност
у износу од 197.163.322,00 динара представља извршење инвестиционе обавезе за
преостали део прве године, другу годину и део треће године.

Уколико су вам потребна додатна разјашњења стојима вам на располгању.

Центар за контролу
Агенције за приватизацију

