
АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

«ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ», БЕОГРАД 

~~GШf~l:'tt~· ~"' Делатност: производља делова и прибора за возила ~ '11 

Број запослених: 666/479/46З/460 &р. А 't ~ О l... 
Продато: 14.12.2007. године 4 учесника на 4. аукцији 4 ::> О 1- 201::1 rод. -lC..,. ~11 ~ 
Уговор закључен: 19.12.2007. године БЕОГРАД 

Анексом 1 од 19.06.2008. године измељена преамбула Уговора у делу који се односи на % 
купљеног друштвеног капитала 

Анексом 2 од 1З.О5.2009. године (инвестираље за прву годину дозвољено делом у обртна 

средства 62.966.747,24 динара, а делом у основна средства 52.899.252,76 динара) 
Анексом З од ЗО.О6.2009. године сви рокови из Уговора, осим рокова за инвестираље, продужени 
су за 6 месеци од дана истека сваког појединачно г рока 
Анексом 4 од 07.05.2010. године продужавају се рокови за извршеље обавеза из Социјалног 
програма Прилога 1 Уговора тако да трају до 19.06.2011. године. 

Купац: «IТМ INDUSТROKOMERC» ДОО Београд 

Купопродајна цена: 470.000.000,0 динара, одједном 
Континуитет пословне активности: одржан 

Инвестиција: предмет разматраља 

Износ и облик инвестиције: укупно 301.251.600,00 динара 
1. година - 115.866.000,00 динара (62.966.747,24 динара у обртна средства, 52.899.252,76 динара у 
основна средства) обавеза доспела 19.12.2008. године; инвестираље делимично извршено и то 
улагаљем у обртна средства у износу од 62.966.747,24 динара и улагаљем у основна средства у износу од 
11.401.981,07 динара; разлика од 41.497.271,69 динара до пуног износа инвестираља инвестирана у 
непокретности у Гроцкој-предмет разматраља 

2. година- 92.692.800,00 динара у основна средства, обавеза доспела 19.12.2009. године-инвестираље у 
непокретности у Гроцкој-предмет разматраља 

З. година - 92.692.800,00 динара у основна средства, обавеза доспела 19.12.2010. године- од тога 

улагаље у опрему и извршене радове у Гроцкој и седишrу Субјекта у износу од 30.746.710,26 динара
извршено; инвестираље у непокретности у Гроцкој у износу од 61.946.089.,74 динара-предмет 
разматраља (Купцу је 12.05.2011. године остављен накнадни рок до 15.06.2011. године за доставу доказа 
да су непокретности у Гроцкој стављене у функцију претежне делатности Субјекта) 
Банкарска гаранција: АД «УНИВЕРЗАЛ БАНКА» Београд на износ од 76.000.000,00 динара, са роком 
важности до 15.07.2011. године 
Ревизорски извештај: «Консултант ревизија», Београд достављен Агенцији 11.12.2009. године, 
Допунски извештај за прву годину сачиљен 02.06.2010. године. Извештај ревизора «Консултант 
ревизија», Београд за другу годину инвестираља достављен 03.06.2010. године а сачиљен 02.06.2010. 
године, Други допунски извештај за прву, другу и трећу годину достављен 28.07.2010. године а сачиљен 
2З.О7.2010. године. 
Извештај ревизора «Консултант ревизија», Београд за трећу годину инвестираља и укупно извршено 

инвестираље за прву, другу и трећу годину достављен 12.01.2011. године а сачиљен 10.01.2011. године. 
Извештај ревизора «Консултант ревизија», Београд о поступаљу Купца но одлуци Агенције од 

12.05.2011. године, достављен 10.06.2011. године а с.ачиљен 08.06.2011. године. 
Регистрација докапитализације: није извршена 

Решење о стицању сопствених удела: није донето 

Контрола инвестирања: 01.10.2008. године, 16.03.2009. године, 08.10.2009. године, 10.12.2009. године, 
07.04.2010. године, 03.06.2010. године, 04.08.2010. године, 04.10.2010. године, 25.01.2011. и 17.06.2011. 
године у седишту Су~екта 
Подаци о капиталу из АПР-а: уписан и уплаћен новчани капитал 7.991.646,07 EUR на дан 31.12.2004 
Подаци о акционарима из ЦРХОВ-а: 2824 акционара /6ЗО.421 акције 

ITM INDUSTROKOMERCBEOGRAD 4З4З99 68.90618% 
FOND ZA RAZVOJ REP.SRВIJE 9851 1.56261 % 
AKCIONARSКl FOND RS З700 0.58691% 
Мали акционари ( 2821 акционара) 182.471 25.944З % 
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Отуђеље имовине: 1,92% 

АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

Оптерећеље имовине: на имовини Субјекта у корист пословних банака за средства која користи Субјект 
Зараде: редовне 

Неисплаћене из периода пре приватизације: није било 

Текуће зараде: 

- Последња исплаћена зарада била је за април 2011. године. Исплата је извршен а ЗО.Об.20 11. 
- Просечан нето износ зараде за април 2011. године је 30.795 динара. 
- Последња исплаћена зарада пре закључења У говора (новембар 2007. година у износу од 15.91 б динара). 
Технолошки вишак: није утврђен у периоду од 04.10.2010.године до 25.01.2011. године 
Извршене контроле: 11) 01.10.2008. године, 2) 1б.ОЗ.2009. године, З) 08.10.2009. године, 4) 10.12.2009. 
године 5) 07.04.2010. године б) ОЗ.Об.2010. године, 7) 04.08.2010. године 8.) 04.10.2010.године 9.) 
25.01.2011. године 10.) 17.0б.2011. године 
Контролу извршио: 1) и 2) Миодраг Марковић, Гордана Родић и Драгана Перовић, 2) Миодраг 
Марковић и Гордана lllкopo, 4) Снежана Калајановић и Славица Прибић 5 и б) Катарина Мисаиловић и 
Жељко Пјевић, 7) Жељко Пјевић и Ненад Вулић 8) Драган Спасојевић и Ненад Вулић 9) Драган 
Спасојевић и Ненад Вулић 10) Драган Спасојевић и Ненад Вулић 

Предузете мере: 

17 IIDIШDДIШ:X pOICOBa И ТО: 

13 за «инвестираље» - 19.11.2008. године, 31.03.2009. године, 23.04.2009. године, 21.05.2009. 
године, 27.10.2009. године, 28.12.2009. године, 2б.О4.2010. године, 21.0б.2010. године 

23.08.2010. године, 15.10.2010. године, 04.11.2010. године, 11.02.2011. године и 12.05.2011. 
године 

1 на «поврат меница као инструмента обезбеђеља за обавезе трећих лица»- 2б.О4.201 О. 

године 

1 за «дивидеиду и бонус» 27.10.2009. године 
1 за Социјални програм- 15.10.2010. године( рок до 31.12.2010. године) 

- lзахтев и !накнадни рок за располагаље- 25.10.2010. године и 04.11.2010. године 

Последља одлука Агенције од 12.05.2011. године: 
- Прихвата се да је Купац извршио део шшестиционе обавезе за трећу годину улагањем у опрему и 

извршене радове у износу од 30.74б.710,2б динара; 

Прихвата се захтев Купца за умањење износа постојеће банкарске гаранције те се Купац обавезује да до 
13.05.2011. године, под претњом наплате постојеће, достави Агенцији или умањи постојећу банкарску 

гаранцију на износ од 7б.ООО.ООО,ОО динара која ће важити до 15.07.2011 године. Након доставе гаранције у 
износу од 76.000.000,00 динара, Агенција ће вратити Купцу постојећу гаранцију; 
- Обавезује се Купац да у накнадно остављеном року до 15.06.2011. године, а у смислу члана 41 а Закона о 
приватизацији, достави Агенцији за приватизацију Ревизорски извештај са доказима да су непокретности у 

Гроцкој, које су предмет извршења инвестиционе обавезе Купца, стављене у функцију претежне делатности 

Субјекта. 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕН ОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У СЕДИШТУ СУБЈЕКТ А 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

Десета контрола извршена 17.06.2011. године 

Адреса: Војислава Илића бр.141 

Телефон:О11n895068 

Факс: Olln880448 
ПИБ 100001677 
МБ: 07011245 

ПРИСУТНИ: 
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АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

• Бора Рангелов, председник УМА (065/9020176) 
• Апостоловић Ратомир, председник синдиката Независност 

• Миленко Савковнћ, председник ССС 

• Митар Алексић, представник Купца по овлашћењу директора Купца бр. 112/09 од 
10.12.2009. године (063/385-731) 

• Јасмннка Јањић, директор Сектора књиговодства 

• Владимир Кљајић, директор Сектора за правне послове (065/9020201) 
• Игор Никодијевић, финансијски директор 

• Слободан Марић, заменик председника УО Субјекта 

- кvпопрода јна цена 

Купопродајна цена плаћена по Уговору, одједном. 

- регистрација Субјекта 
По испуњењу услова из става 3.1, у року од 30 дана од дана закључења овог Уговора, одржава се 
скупштина (рок између сазивања и одржавања скупштине не може бити краћи од 15 дана) ради: 
3.2.1 доношења одлуке о измени и допуни оснивачкоr акта 

3.2.2 постављања управе Субјекта и 

3.2.3 доношења одлуке о промени облика организовања Субјекта. 

4.1 Купац се обавезује да без одлагања предузме све потребне активности како би се, у роковима 
предвиђеним законом у Агенцији за регистрацију привредних субјеката евидентирала настала промена, 
сходно одлукама скупштине из става З .2. 
Купац се такође обавезује да најкасније у року од 30 дана од дана закључења овог уговора изврши упис 
у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности и о томе писменим путем обавести Агенцију 
за приватизацију. 

Ове обавезе су биле предмет разматрања у оквиру претходних контрола. 

• скvпштина, осн. акт, решење АПР, ЦР 

Увидом у документацију достављену у контроли утврђено је да су од прошле контроле донете следеће 

одлуке органа Субјекта приватизације: 

Одлуке Управног одбора: 

-11.02.2011. године, Одлука којом се одобрава стављање хипотеке на имовини Субјекта у корист 
Универзал банке ад Београд;, ради добијања банкарске гаранције на износ од 50.000.000 динара, поводом 
узимања кредита код Фонда за развој РС; 
- 25.02.2011. године, Одлука којом се одобрава Завршни рачун за 2010. годину и прослеђује Скупштини 
Субјекта на даље усвајање; 
- 25.02.2011. године, Одлука о отпису расходованих основних средстава ( 17 ставки) који нису у 
функцији, без са.цашње књиговодствене вредности; 

-25.02.2011. године, Одлука о давању сагласности за продају стана у Сплитској бр.13, стан бр.1, који је у 
власништву Субјекта, по цени која не може бити нижа од цене наведене у процени од 23.02.2011. године 
( 47.740,50 еур), коју је извршио судски вештак rрађевинске струке Зоран Миловановић; 

25.02.2011. године, Одлука којом се усваја попис од 31.12.2010. године, одлука о отпису сумњивих и 

спорних потраживања у укупном износу од 12.123.046,69 динара и одлука о отпису основних средстава у 
износу од 182.229,56 динара; 
- 20.04.2011. године, Одлука којом се одобрава закључење Анекса 2 Уговора о динарском кредиту бр.КР-
720/09 од 10.11.2009. године са Агенцијом за осигурање и финансирање извоза РС, а.ц Ужице којом се 
продужава рок враћања неотплаћеног дела кредита у износу од 400.000,00 еура у динарској 
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АГЕНЦИЈА ЗА 

П РИ ВАТИЗАЦИЈУ 
----
Република Србија 

противврености по средњем курсу НБС који важи на дан плаћања, тако да исти доспева на дан 
31.07.2011. године; 
-20.05.2011. године, Одлука којом се одобрава узимање краткорочног кредита код Универзал банке Ад, 
Београд у износу од 200.000,00 еура у динарској противврености по средњем курсу НБС који важи на дан 
пуштања кредита у течај. Рок враћања кредита је 18.05.2012. године, камата од 1% на месечном нивоу. 
Средства обезбеђења кредита су јемство «Делта Реал Естате» ДОО, Београд и две бланко менице 

Субјекта; 
- 31.05.2011. године, Одлука о отпису основних средстава по предлогу Комисије за отпис машина, у 
свему према материјалу бр.1753 од 26.05.2011. године ( стругови некомплетни који нису у употреби 
више година). Дозвољава се продаја и отуђење отписаних основних средстава методом слободне 

продаје, а уколико на тај начин није могуће отуђити основна средства, иста се могу продати у «старо 

гвожђе». 

- 31.05.2011. године, Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акциона за 04.07.2011. године. 
У претходним контролама констатовано је да су акције Субјекта суписане у ЦРХоВ и укључене на 

ванберзанско тржиште Београдске берзе од 20.10.2008. године. 
Субјект је пре продаје друштвеног капитала већ био организован као акционарско друштво. Према 

подацима ЦР ХоВ Субјект је емитовао укупно 630.421 акција, у дВе серије: 
• Прву у којој је емитовано 196.022 акција номиналне вредности (емисија уписана у ЦР ХоВ дана 

31.01.205. године) 
• Другу у поступку нродаје друштвеног капитала у којој је емитовано уi<упно 434.399 акција 

номиналне вередности 1.000,00 динара (емисија уписана у ЦР ХоВ дана 20.06.2008. године). 
Субјект на дан контроле има укупно 2.824 акционара. 

Према подацима из Регистра АПР, уписан и уплаћен новчани капитал Субјекта приватизације износи 

7.991.646,07 EUR на дан 31.12.2004. године. 

Инвестирање: 

По Уговору, рок за извршење инвестиционе обавезе за прву годину истекао је 19.12.2008. године. 
Обавеза Купца је да у првој години инвестира укупно 115.866.000,00 динара и то 62.966.747,24 динара у 
обртна и 52.899.252,76 динара у основна средства која служе искључиво за обављање претежне 
делатности. 

Рок за извршење инвестиционе обавезе за другу годину у износу од 92.692.800,00 динара улагањем у 
основна средства истекао је 19.12.2009. године. 
Рок за извршење инвестиционе обавезе за трећу годину у износу од 92.692.800,00 динара улаrањем у 
основна средства истекао је 19.12.2010. године. 
Извештај ревизора «Консултант ревизија», Београд за трећу годину инвестирања и укупно извршено 

инвестирање за прву, другу и трећу годину достављен Агенцији 12.01.2011. године а сачињен 10.01.2011. 
године. 

Ревизор констатује да је Купац на име обавезе инвестирања у укупном износу од 301.251.600,00 динара 
за период од три године пренео на текући рачун Субјекта укупан износ од 301 743.735,00 динара, то: 

l.Јlериод Датум }"ПЛате Износ уплате.~ 
1 I година 23.03.2009. 23.200.000,00 ' 
r--

i 25.09.2009. 18.644.580,00 i 

i 19.11.2009. 12.000.000,00 i 

г 27.11.2009. 62.021.420,00 

' 115.866.000,00 
1 Укупно I година 

1 

i 

1 п година 30.03.2010. 92.692.800,00 1 

~--' У_к~у'-п_н_о_П.~г_о:....:.ди_н_а. __ ----+----~·----+----'-92_.--'692.800,00 • 

'гП=I~го==ди~на ____________ ~~--------2~0~.0_7._20~1_0_.~ ____ 68_._18_4_.9_35~,_00~ 
1 12.10.201 о. 
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Укупно Ш година 

Укупно за три године 

АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

б епу лика р ИЈ а с б . 
25.000.000,00 

93.184.935 ,ОО 
301.743.735,00 

Од наведених пренетих средстава Субјект је за три године инвестирања извршио улагања у износу од 

302.278.760,57 динара, и то у: 
обртна средства у износу од 62.966.747,24 динара (део прве године) 
основна средства у износу од 11.401.981,07 динара (део прве године) 
непокретности у Гроцкој са припадајућим порезом у износу од 197.163.322,00 динара 

(део прве године, друга година и део треће године) 

- у опрему и извршена радове у износу од 30.746.710,26 динара (део треће године). 

Ре капитулацща улагања 

Ред.број Инвестиција Износ у дин. Напомена 

Признато од Агенције дописом 
1. У лагање у обртна сред ста 62.966.747,24 од 23.08.2010. године 

Признато од Агенције дописом 

2. У лагање у основна средства 11.401.981,07 од 23.08.2010. године 
74.3G8. 728,31 

Укупно(l +2) : 

З. Непокретности у Гроцкој 187.916.560,00 Предмет разматрања 

4. Порез на пренос апсолутних права 9.246.762,00 Предмет разматрања 

ПУ Гроцка 

5. У лагање у опрему и извршени радови 30.746.710,26 Предмет разматрања 

Укупно 227.910.032,26 
(3+4+5): 

б. Укупна улагања за три године ( 1 до 5 302.278.760,57 
) 

7. Инвестициона обавеза Купца по 301.251.600,00 
Уговору 

8. Више инвестирана ( 6-7) 1.027.160,57 

Улагање у непокретности у Гроцкој са припадајућим порезом у износу од 197.163.322,00 динара 
(инвестиција обухвата део прве године, другу годину и део треће године) 

Субјект је 01.06.2010. године закључио Уговор о купопродаји непокретности са «RlSC POSIТIVЊ>Д.o.o. 
Београд, који је оверен од стране Другог основног суда У Београду 02.06.2010. године. Предмет 

купопродаје су објекти који се налазе у оквиру комплекса некадашње «Фабрике падобрана Клуз» 

уписаних у листу непокретности број 7709 КО Гроцка за укупну купопродајну цену од 1.800.000,00 
ЕВРА. 

Од новчаних средстава које је Купац уплатио на пословни рачун Субјект је искористио за плаћање 
наведене непокретности на следећи начин: 

-02.06.2010. године на рачун RISC POSIТIVЊ>Д.o.o. Београд плаћенје износ од 18.496.908,00 динара, 
-21.06.201 О. године на рачун RISC POSIТIVЊ>Д.o.o. Београд плаћен је износ од 104.186.600,00 динара, 
-20.07.2010. године на рачун RISC POSIТIVE»д.o.o. Београд плаћенје износ од 65.233.052,00 динара, 
односно укупан износ 187.916.560,00 динара. 

Као доказ да је купопродајна цена исплаћена у уговореном износу достављена је Изјава о исплаћеној 
купопродајној цени са клаузулом интабуланди од стране адвоката Мире Црногорчић, по овлашћењу 

продавца «RISC POSIТIVЊ>Д.o.o. Београд. Изјава је оверена 23.07.2010. године код Другог основног суда 
у Београду под ОВ 1 бр. 18709/2010 
Извештај о процени тржишне вредности свих објеката у оквиру комплекса «Фабрике падобрана Клуз», 

сачињен 22.07.2010. године од стране овлашћеног судског вештака грађевинске струке, Зорана 
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АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

Миловановића дипл. грађ. инг. У предметном извештају се наводи да тржишна вредност свих објеката у 
оквиру комплекса «Фабрике падобрана Клуз», непокретности уписаних у листу непокретности број 7709 
КО Гроцка, износи 220.018.192,00 динара. 

Предметна непокретност је од стране ревизора прихваћена по фактурној вредности. 

Пореска управа, филијала Гроцка 02.08.2010. године је донела Решење којим се утврђује порез на пренос 
апсолутних права у износу од 9.246.762,00 динара на пореску основицу (тржишна вредност) од 
369.870.480,00 динара. 

Увидом у документацију констатовано је да је 28.10.2010. године плаћен порез на пренос апсолутних 
права на предметним непокретностима у износу од 9.246.762,00 динара. 

у лаrање опрему и извршене радове у износу од 30 746 710 26 . ' динара ( ћ ) део тре е године 

Ред.број Врста опреме/извршених радова Добављач Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-

ом 

1. Постројење за 

фарбање(пројектовање, Матић Инжењеринг 14.497.847,27 17.107.459,78 
иснuрука, мuнта:жа и пуштање у 

рад) 

2. Котларница за течно гориво Монтинвест 2.439.881,28 2.879.056,77 
з. Реконструкција пода Дозоко 463.605,04 547.053,95 
4. Компресор Bottarini са Техно гама 684.438,62 807.637,58 

филтерима 

5. Водовод, канализација и 

грађевински радови Гни с 420.780,00 496.520,40 
6. Укопавање и заштита цистерне Гни с 423.540,00 499.777,00 

заводу 

7. Хидро преливна пумпа- набавка 
и монтажа Гни с 95.000,00 112.100,00 

8. Грађевински радови Гни с 87.892,00 103.712,56 
9. Електро и водо материјал WFLUKSТIM 28.551,00 33.468,34 

10. Профил за прозоре котларнице ЧеликСоко 4.145,38 4.891,54 
11. Водоводни материјал Нidrus Group 12.458,47 14.701,00 
12. Гасни виљушкар и два ручна Арех service 690.134,85 814.359,13 

палетара 

13. Транспорт виљушкара КрекићСР 7.500,00 7.500,00 
14. Мерна и контролна опрема Ен ел 891.849,07 1.052.381,94 
15. Strug CNC START CHIP 450 Ен ел 5.040.618,30 5.947.929,59 
16. Електро материјал Струја 12.159,05 14.347,68 
17. Машина за топло прање делова ~ин ал 124.200,00 146.556,00 
18. 120.506,84 130.164,00 
19. Електро материјал Електро Врбник 22.960,16 27.093,00 

26.068.067,33 30.746.710,26 
Укупно: 

У прилогу Извештаја ревизор је доставио следећу документацију, која се односи на извршавање 

преосталог дела инвестирања за прву годину, другу и трећу годину, то: 

преглед улагања по фактурамадобављача, односно извођача радова, 

препис листа непокретности бр.7709 КО Г роцка од 30.12.201 О. године 
аналитичке књиговодствене картице основних средства 
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АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Реnублика Србија 

- уговоре са добављачима, фактуре и изводе банке са доказима о извршеним плаћањима према 
добаљачима 

- процену судског вештака грађевинске струке о извршеним радовима на објектима у Гроцкој ради 
прилагођавања објеката обављању претежне делатности Субјекта 
-процену судског вештака машинске струке о извршеним радовима на пројектовању, испоруци, монтажи 

и пуштању и рад постројења за фарбање и котларнице за течно гориво 
процену вредности виљушкара од стране судског вештака машинске струке. 

Увидом у документацију које је доставио Ревизор може се констатовати да су извршена сва плаћања 
према свим добављачима за испоручену опрему и извршен е радове. 

Процену вредности постројења за фарбање, котларнице за течно гориво, виљушкара, компресора 
Bottarini, мерне и контролне опреме, Struga CNC ST ART CHIP 450 и машине за топло прање делова 

извршио је судски вештак за област машинске технике Никола Вукша из Панчево, дипл.маш.инжењер ( 
Решење Министартва правде бр.740-05-708/2000-04 од 30.08.2000. године и Лиценца ИКС од 11.03.2004. 
године). 

Проценом од 27.12.2010. године вештак је утврдио вредност постројења за фарбање у износу од 

17.177.000,00 динара, котларнице за течно гориво у износу од 2.969.000,00 динара, виљушкара у износу 
од 856.000,00 динара, компресора у износу од 807.638,00 динара, односно мерне и контролне опреме у 
износу од 1.052.382,00 динара, Struga CNC START CHIP 450 у износу од 5.947.929,59 динара и машине 
за топло прање делова у износу од 146.556,00 динара, што чини укупан износ од 28.956.505,59 динара. 

Процену вредности извршених радова на реконструкцији пода, водоводних, канализационих и 

грађевинских радова, радова на укопавању цистерне за воду, набавку и монтажу преливне пумпе, 
грађевинских радова на објекту, као и осталих радова у објекту у Гроцкој извршио је судски вештак за 
област грађевинарства Зоран Миловановић, дипл.грађ.инжењер ( Решење Ребличког секретаријата за 
правосуђе бр.074/0678/88 од 10.11.1989. године). 
Проценом од 31.12.2010. године вештакје утврдио вредност извршених наведених радова на објекту у 
Гроцкој у укупном износу од 1.963.886,21 динара. 

Проценом је утврђена вредност опреме и извршен их радова у укупном износу од 30.920.391 ,90 динара. 
Управни одбор Субјекта, на седници одржаној 22.12.2010. године, донео је одлуку којом се верификују 
инвестициона улагања у основна и обртна средства, по основу обавезе Купца из купопродајног Уговора. 

Међутим, увидом у документацију у поступку контроле у Субјекту, Уговор о купопродаји 

непокретности, закључен 01.06.2010. године између Субјекта и доо «RlSC POSПNE», Београд, извод из 
листа непокретности бр.7709 КО Гроцка од 30.12.2010. године као и обиласком објеката у Гроцкој може 
се констатовати следеће: 

-у Подацима о зградама и другим грађевинским објектима и носиоцима права на њима Извода из листа 

непокретности бр.7709 КО Гроцка од 28.12.2010. године уписани су поједини објекти као делови (Зграда 
текстилне индустрије-Радионица, Зграда текстилне индустрије-Управна зграда, Трафо станица, Зграда 

текстилне индустрије-Хала и llомоћна зграда- Цистерна), на којима Субјект има право власништва или 

државине, са мањом површином него што је то утврђено Уговором о купопродаји непокретности, 

закљученим О 1.06.201 О. године између Субјекта и доо «RlSC РОSПNЊ>, Београд, односно у Подацима 
о теретима и ограничењима предметног Извода евидентирани су наведени објекти као целина, 

- одговарајуће дозволе и сагласности за рад објеката нису обезбеђени, 
- производна хала у Гроцкој, површине 4041м2, није у функцији, с обзиром да је само део хале од око 
500м2 површине оспособљен и то као постројење за фарбање, који чини 12,4% од укупне површине хале 
у Гроцкој, и у којој је упослено је око 1 О радника, 
- записници и пријему и активирању опреме и извршених радова, који су предмет инвестирања за трећу 
годину, нису сачињени. 

Имајући у виду наведено, Агенција за приватизацију је 11.02.2011. године упутила Купцу обавештење о 
остављању накнадног рока од 60 дана, од дана пријема обавештења, да изврши уговорне обавезе и достави 
Агенцији за приватизацију доказе о томе, према следећем: 

-доказ о упису права својине Субјекта на предметним непокретностима, 
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АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 
-доказ да су предмеwе непокретности стављене у функцију претежне делатности Субјекта, као и доказ да 

су за исте обезбеђене одговарајуће дозволе и сагласности за рад, 

записнике о пријему и активираљу опреме и извршених радова, који су предмет инвестираља за трећу 
годину, 

- Ревизорски извештај који потврђује даје Купац у потпуности извршио инвестициону обавезу у складу са 
Уговором. 

Поступајући по налогу Агенције од 11.02.2011. године, директори Субјекта у допису од 17.03.2011. године, 
у форми објашљеља, указују на следеће: 

1. У вези са недоумицама везаним за податке из Преписа листа непокретности бр.7709 КО Гроцка и 
љиховом идентификацијом да подацима из Уговора о купопродаји непокреwости, закључен 01.06.2010. 
године између Субјекта и доо «RISC POSIТIVE», Београд, у допису се наводи да Служба за катастар 
непокретности искључиво уписује у теретни лист објекте који се налазе на више катастарских парцела. У 

прилогу дописа достављен допис-упутство од 28.02.2006. године, којим директор РГЗ-а даје инструк:ције 
директорима Центара за катастар непокретности на који начин се врши упис зграде која се налази на дВе 

или више катастарских пар цела. У упутству се наводи да за зграде које се налазе на градском грађевинско м 

земљишту а изграђене су на дВе и више катастарских пар цела, не формира се посебна катастарска парцела 

под зградом, већ се у овом случају у А лист непокретности уписује нови начин коришћеља( земљиште под 
делом зграде) за сваку катастарску парцелу на којој се налази део зграде. Надаље, у упутству се наводи да 

t.:t: у Г листу уписује забелсшка да се па катастарским парцелама налазе делони ~града са разрачунатим 

површинама. 

2.У вези доказа о власништву за непокретностима у прилогу дописа достављен Извод из листа 

непокретности бр.7709 КО Гроцка од 30.12.2010. године, у којем нема промена у односу на Извод из листа 
непокретности бр.7709 КО Г роцка од 28.12.201 О. године, а који је обрађен у последљој контроли. 
З. У вези записника о примопрредаји и пуштаљу у рад опреме и извршених радова у прилогу дописа 

достављени су следећи записници: 

- записник о пријему изведених радова и пуштаљу у рад постројеља за фарбаље у објекту лакирнице у 

Гроцкој од 03.02.2011. године, 
- записник о примопредаји машине струга CNC START CHIP 450 са пратећом опремом од 28.01.2011. 
године, 

- записник о пријему изведених радова и пуштаљу и рад котларнице на лако лож уље и инсталација 
радијаторског грејања и технологије у објекту лакирнице у Гроцкој од 02.02.2011. године. 
За осталу опрему и извршене радове, који су предмет инвестираља за трећу годину, достављене аналитичке 

картице на дан 31.12.2010. године, као доказ о љиховом евидентираљу и активираљу. 
4. У вези одговарајућих дозвола и сагласности за рад у прилогу дописа достављене грађевинске и 
употребне дозволе са назнаком да су објекти већ добили сагласност за рад и да није потребна посебна 
сагласност за употребу наведених објеката. Достављене су грађевинске дозволе од 16.02.1984. године, 
25.09.1981, године, 08.09.1982. године, као и употребне дозволе од 01.03.1984 године за све објекте. 
Такође, достављен је и Захтев о потреби процене утицаја на живоwу средину погона лакирнице у Гроцкој, 

који је Субјект упутио 29.12.2010. године надлежном министарству. У допису се наводи да поднети захтев 
за процену утицаја на животну средину не може бити предмет оспораваља рада Субјекта на територији 

општине Гроцка, већ евентуално може да му се наложи уградља неког система за пречишћаваље, па то не 

може да буде услов за признаваље или непризнаваље инвестиционог улагаља у Гроцку. 

5. У вези упослености саме хале у Гроцкој, у допису се наводи даје Субјект 23.02.2011. године закључио 
Уговор о купопродаји нове опреме -коморе за праље, са чијом уградљом се заокружује производни 
програм везан за затвараче. На овај начин ће се повећати искоришћеност хале, па ће у Гроцкој поред 

фарбања радити и монтажа затварача. Надаље, у допису се наводи да ће у хали у Гроцкој бити и магацин 
готових производа, те ће испорука готових призвода ићи директно из магацина готових производа у 

Гроцкој. Ипсталираље нове опреме, која није предмет инвестирања Купца, је у завршној фази, те се очекује 
да иста буде пуштена у рад 21.03.2011. године. Пуштањем нове опреме у рад запослиће је још 15 радника, 
који ће бити пребачени из Београда. 

У прилогу дописа достављен је Извештај ревизора «Консултант ревизија», Београд за трећу годину 
инвестираља и укупно извршено инвестираље за прву, другу и трећу годину, достављен Агенцији 
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АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 
12.01.2011. године а сачињен 10.01.2011. године. У извештају се потврђује да је Купац извршио 

инвестициону обавезу за прву, другу и трећу годину у складу са Уговором. 

Предметним дописом-објашњењем директори Субјекта сматрају да ће Агенција, након сагледавања свих 
чињеница и разматрања свих приложених доказа о извршењу инвестиционе обавезе у складу са Уговором, 

донети одлуку о повраћају банкарске гаранције коју је Купац доставио на име извршавања инвестиционе 
обавезе, на износ од 115.866.000,00 динара или бар њеном смањењу на разуман ниво. 

Дана 05.05.2011. године директор Субјекта је доставио допис у којем се наводи даје Субјект, преко обавезе 
предвиђене Уговором о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције, извршио додатно 
инвестициона улагање куповином опреме за прање, мерне и контролне опреме, што доказује да Субјект 

има потенцијала и жеље за даљим радом и напретком. 
У прилогу дописа је достављен : 
-записник о пријемопредаји опреме за прање са инсталацијом у Гроцкој од 12.04.2011. године, а на основу 
наведеног Уговора о купопродаји нове опреме -коморе за прање од 23.02.2011. године, 
-записник о пријему мерне опреме од 21.04.2011. године. 

Сходно наведеном, дана 12.05.2011. године Купцу је остављен накнадни рок до 15.06.2011. године, да 

достави Агенцији за приватизацију Ревизорски извештај са доказима да су непокретности у Гроцкој, које 

су предмет извршења инвестиционе обавезе Купца, стављене у функцију претежне делатности Субјекта. 

Такође, истим дописом Купац је обавештен даје Агенција 11.05.2011. године донела и следеће одлуке: 
- Прихвата се да је Купац извршио део инвестиционе обавезе за трећу годину улагањем у опрему и 

извршене радове у износу од 30.746.710,26 динара; 
- Прихвата се захтев Купца за умањење износа постојеће банкарске гаранције те се Купац обавезује да до 
13.05.2011. године, под претњом наплате постојеће, достави Агенцији или умањи постојећу банкарску 
гаранцију на износ од 76.000.000,00 динара која ће важити до 15.07.2011 године. Након доставе 

гаранције у износу од 76.000.000,00 динара, Агенција ће вратити Купцу постојећу гаранцију. 

Купац је доставио гаранцију АД «УНИВЕРЗАЛ БАНКА» Београд на износ од 76.000.000,00 динара, 
издату 16.05.2011. године, са роком важности до 15.07.2011. године. 

Напомена: Дописом Агенције од 23.08.2010. године прихваћено је ЈЏl је Купац извршио део 

инвестиционе за прву годину у износу од 74.368.728,31 динара, и то инвестирањем у обртна средства у 
износу од 62.966.747,24 динара и инвестирањем у основна средства у износу од 11.401.981,07 динара. 
Улагање Купца у непокретности у Гроцкој са припадајућим порезом, које представља део инвестирања за 

прву, другу годину и деро треће године, износи од 197.163.322,00 динара. 

Поступајући по налогу Агенције од 12.05.2011. године Купац је 10.06.2011. године доставио Ревизорски 
извештај, сачињен 08.06.2011. године од стране ревизорске куће «Консултант ревизија», Београд. 
Ревизор у свом Извештају изражава мишљење да је Купац испунио у целини обавезу инвестирања у 
Субјект предвиђену тачком 6.1.1 Уговора, као и да су непокретности у Гроцкој, предмет извршења 

инвестиционе обавезе Купца, стављене у функцију обављања претежне делатности Субјекта 

У прилогу Извештаја достављен је Извештај о стању објеката у Гроцкој, сачињен 07.06.2011. године од 
стране судског вештака грађевинске струке Зорана Миловановића и судског вештака машинске струке 

Николе Вукше.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 
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- гаража 
унутрашље саобраћајнице 

- хидрофорско постројење са цисреном 
- одржавање зелених површина. 

АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

Обиласком објеката у Гроцкој утврђено је да је око 3500 м2 производне хале, што чини око 88% укупне 
површине хале у функцији. У објектима у Гроцкој је упослено око 50 радника,од којих 5 ради на 
административним пословима. У производно ј хали се заокружује производни програм везан за затвара че. 

Дана 14.06.2011. године представници УМА и Синдиката Субјекта упутили су допис Агенцији у којем се 
наводи следеће: 

да Купац није извршио инвестициону обавезу иако је Агенција упутила више накнадних 
рокова за извршење исте, 

да је основни циљ Купца да пресељењем машина и запослених из седишта Субјекта у објекте 
у Гроцкој дође до атрактивне локације у седишту Субјекта (ул. Војислава Илића 141 ), 
да објекти у Гроцкој не одговарају ни минималним условима за производњу у машинској 
индустрији. 

Такође, у допису се наводи да две машине за спољно кружно ливење са пратећом опремом ( ин.број 
15196 и 151197), као и сет алата за ливење, који представљају предмет инвестирања Купца из прве 
године, нису у функцији. Наведени предмети инвестирања су признати као извршење инвестиционе 

обавезе Купца за прву годину дописом Агенције од 23.08.2010. године. 
Обиласком пrюи~во~ноr погона у седишту Субјекта утврђено је да исте нису у функцији због недостатка 
одговарајућих делова, као и због чињенице да неодговарају технолошким захтевима за постојећу 

производњу.Набавна вредност наведених основних износи 2.474.580,94 динара, што чини 0,82% укупне 
инвестиционе обавезе Купца. 

Континуитет пословања 

Уговор закључен: 19.12.2007. године 
Обавеза одржавања континуитета пословања уговорена је на период од три године, с тим што је Анексом 

З У говора рок продужен за 6 месеци, односно до 19.06.2011. године. 

Приходи од 

Година 
продаје 

Укупно за Просечно 1 

Текућа/2007 
период месечно 

2007. 550.801,000 45.900.008 
2008. 544.768,000 45.397.333 98,9% i 

2009. 451.022.000 37.585.167 81,9% 
04.08.2010. 284.683.127 40.669.018 88,6% 
04.10.2010. 383.182.494 42.575.833 92,8%! 
31.12.2010. 476.272.300 39.689.357 86,5% 
17.06.2011. 233.999.723 42.545.404 92,7% 

Табела бр. 1. Преглед података из билансауснеха за носЈlедње 4 године+ З .Л. до 04.08.2010, 
1 04.10.2010, 31.12.2010 и 17.06.2011. године 

Година Укупни приходи Укупни расходи 
Резултат пословања 

Добитак Губитак Нето добит 

2007. 589.743.000 851.034.000 (261.291.000) 1 

2008. 759.360.000 757.535.000 1.825.000 1.643.000 1 
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АГЕНЦИЈА ЗА 

П РИ ВАТИ ЗА ЦИЈУ 

р епу б лика с б р иј а 

2009. 688.602.000 687.200.000 1.402.000 886.000 
04.08.2010. 337.769.941 334.319.243 3.450.698 
04.10.2010. 408.401.380 373.799.127 34.602.253 
31.12.2010. 649.200.000 647.451.000 1.749.000 1.687.000 1 

17.06.2011. 262.289.896 260.867.172 1.422.724 

Табела бр. 1. Преглед података из биланса успеха за последње 4 године + З.Л. до 
".10.2010, 31.12.2010. и 17.06.2011. године 

Година 
Пословни Пословни Пословни резултат 

приходи расходи Добитак Губитак 

2007. 534.360.000 697.942.000 (163.582.000) i 

2008. 740.800.000 708.935.000 31.865.000 

2009. 
643.687.000 601.572.000 42.115.000 

04.08.2010. 
325.092.634 312.085.491 13.007.143 

04.10.2010. 394.683.058 355.529.792 39.153.266 

31.12.2010. 
613.055.000 584.929.000 28.126.000 

17.06.2011. 249.159.635 243.075.372 6.084.263 

Табела бр. 1. Преглед података из биланса стања за последње 4 године+ З.Л до 
04.08.2010, 04.10. 2010,31.12.2010. и 17.06.2011. године 

Година Стална имовина Обртна имовина Укупне обавезе 

2007. 359.849.000 576.670.000 1.146.979.000 
2008. 338.109.000 699.667.000 390.121.000 
2009 323.907.000 811.656.000 568.649.000 

04.08.2010. 524.773.854 737.373.406 692.108.922 
04.10.2010. 524.572.651 779.247.954 701.568.932 
31.12.2010. 557.980.000 867.213.000 8 
17.06.2011. 556.563.028 882.440.992 8 

i 

На дан контроле текући рачун Субјекта је ликвидан. Такође, у последњих годину дана рачун Субјекта не 

бележи дане неликвидности. 

Субјект остварује и приходе од издавања пословног простора. 
На основу увида у податке из Закључног листа на дан 17.06.2011. године приходи од закупа су остварени 
у износу од 7.728.048,59 динара. 
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АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

Структура обавеза на дан 31.12.201 О. године: 

Структура обавеза у 000 дин. 31.12.2010. 

Обавезе које се могу конвертовати у капитал 301.744 

• Дугорочни кредити-Марфин банка 169.538 
Дугорочни кредити-Фонд за развој 6.475 
Остале дугорочне обавезе-лизинг 1.002 
Краткорочни кредити-Марфин банка 21.100 
Краткорочни кредити-Универзал банка 21.100 

~орочни кредити-АОФИ 42.199 

Краткорочни кредити- Фонд за развој -
• Остале краткорочне обавезе- Фонд за развој и Марфин 
банка и 92.599 

Добављачи 168.501 

Обавезе за зараде 23.613 

Обавезе за камате 2.466 

Остале обавезе 1.187 

Обавезе за остале обавезе, доприносе и друге дажбине 627 

Укупно: 852.151 

17.06.2011. 

301.744 

169.538 
5.121 
1.002 

19.320 
25.656 

42.199 

50.000 

83.035 

145.137 

20.024 

412 

1.326 

291 

864.805 

У односу на претходну контролу, изnршепу 25.01.2011. године, Субјект је закључио три уговора о 
кредиту, и то: 

1. Уговор о кредиту бр.Оl-420-0112089.0, закључен 20.05.2011. године, између Субјекта, као корисника и 
Универзал банке, Београд, на основу којег банка одобрава кориснику краткорочни кредит са валутном 

клаузулом у износу од 200.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања 
средстава у течај. Каматна стопа износи 1,00% месечно. Рок враћања кредита је 18.05.2012. године. 
Као средство обезбеђења и инструмент наплате потраживања банке служиће: 

- 4 уговор на овлашћења корисника кредита 
-2 бланко потписане меница корисника кредита 
-Уговор о приступању дугу бр.1166-2/11 са правним лицем ДОО ДЕЛТА РЕАЛ ECTAIE, Београд. 

2. Уговор о кредиту бр.01-420-0605501.9, закључен 03.06.2011. године, између Субјекта, као корисника и 
Универзал банке, Београд, на основу којег банка одобрава кориснику краткорочни кредит са валутном 

клаузулом у износу од 100.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања 
средстава у течај. Каматна стопа износи 1,10% месечно. Рок враћања кредита је 24.06.2011. године. 
Као средство обезбеђења и инструмент наплате потраживања банке служиће: 

4 уговорна овлашћења корисника кредита 
-2 бланко потписане меница корисника кредита 
-Уговор о приступању дугу бр.1437-2/11 закључен 30.11.2010. године са ДОО ИТМ ГРОУП, Београд. 

3. Уговор о краткорочном кредиту бр.21517, закључен 10.02.2011. године, између Субјекта, као 

корисника и Фонда за развој РС, Ниш, на основу којег фонд одобрава кориснику краткорочни кредит у у 

Теразије 23. 11000 Београд, Реnублика Србија тел: 01113020 800 факс: 01113020 828 e-mail: info@priv.rs www.priv.rs 
ПИБ 100065615 БРОЈ ЖИРО РАЧУНА 840-1327721-76 

1 



АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

износу од 50.000.000,00 динара за повремена обртна средсmа за подстицаље конкурентности и 
ликвидности. Каматна стопа износи З,50% годишље. 

Као средство обезбеђења и инструмент наплате потраживаља фонда служиће: 
-гаранција бр.О1-42З-ОЗО5З51.3 од 10.02.2011. године коју је издала Универзал банка, Београд, 
-6 бланко потписан е менице корисника кредита. 

6.2.3 Купац се обавезује да, без претходне писмене сагласности Агенције, неће продати, пренети или 
на неки други начин отуђити било која од основних средстава Субјекта, у једној или у више 

трансакција годишње у износу већем од lOo/o од укупне вредности основних средстава Субјекта 
приказане у последњем билансу стања. 

На основу одлука Управног одбора од 25.02.2011. године и З1.05.2011. године, Субјект је закључио са 
17.06.2011. године продао расходована основна средстава ( 20 ставки) који нису у функцији, без садашње 
књиговодсmене вредности, и то: 

Ред. број Број и датум Назив основног средства Износ са ПДВ- Куnац Датум 

ф акту ре ОМ плаћања 
Ј. 105962 ОД 07.03.Ј1 Уређај за реглажу 139.999,99 Стојановић Дејан 07.03.11 

из Београда 

2. Ј05959 ОД 07.03.11 Уређај за реглажу 110.000,00 Пајић Зоран из 07.03.11 
Београда 

з. 105971 од08.03.11 Уређај за степеновање 41.400,00 Петаковић Грујица 1\.03.11 
из Београда 

4. 106007 ОД 10.03.11 Уређај за реглажу 399.999,99 Петаковић Грујица 07.03.11 
из Београда 

5. 106122 од 18.03.11 Уређај за реглажу 60.000,00 Николић Панта из 18.03.11 
Остружнице 

6. 106224 ОД 24.03.11 Разне машине 205.399,99 Гавриловић Милан 23.03.11 
из Остружнице 

7. Ј 06413 од 06.04.11 Некомплетне машине 61.050,00 Петаковић Грујица 06.04.11 
из Београда 

8. 106538 ОД 14.04.11 Оштрилица 59.000,00 Декс промет доо, 10.05.1Ј 

Београд 

9. 107288 ОД 06.06.11 Струг Потисје 114.588,03 СЗР Дизел сервис, 1 03.06.11 
Београд 

Укупно: 1.191.438,00 

На основу одлуке Управног одбора од 25.02.2011. године Субјект је продао један усељиви стан у 
Београду, површине од 5Зм2, означен бројем 1, у стамбеној згради у ул. Сплитска бр.1З. На основу 
Уговора о продаји од 2З.ОЗ.20 11. године, предметни стан је продат купцу, Зорану Лајхнеру из Београда за 
цену од 51.500,00 еура. Средства у износу од 5.304.500,00 динара купац је 2З.ОЗ.2011. године уплатио на 
пословни рачун Субјекта, који се води код Војвођанске банке Ад, Нови Сад, филијала Београд. 
Садашња књиговодствена вредност продатог стана на дан Зl.ОЗ.2011. године износи 184.371,21 динара 
што чини О,ОЗ% укупне вредности некретнина, постројења и опреме Субјекта на дан З1.12.201 О. године ( 
5ЗЗ.250.000,00 динара). 

Такође, увидом у документацију која је достављена у поступку контроле утврђено је и следеће: 

1. На основу Уговора о уступаљу непокретности бр.2869 од 20.11.2009. године, Субјект као давалац, 
уступа Маринку Божанићу, из Београда, као примаоцу, у власништво стан С12, површине ЗО,ЗЗм2, који 

се налази у ламели З у улици Долењска бр.12 у Београду, као и паркинг место П16. Предметним 
уговором давалац уступа у власништво примаоцу наведени стан као део накнаде за рад примаоца који је 

израдио пројектну документацију потребну за добијаље грађевинске дозволе а која износи ЗЗ.814 еура и 
који ће израдити сву осталу потребну документацију неопходну за добијање употребне дозволе и 

технички пријем објекта. Такође, давалац констатује даје прималац до дана склапаља предметног уговора 
за потребе изградње стамбене зграде у ул.Долењска бб, урадио следеће: 

извршио пројектовање зграде од З .626 м2, 

Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 01113020 800 факс: 011/3020 828 e-mail: info@priv.rs WNW.priv.rs 
ПИБ 100065815 БРОЈ ЖИРО РАЧУНА 840-1327721-76 



АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 
извршио пројектовањеспољних инсталација ВИК, 

урадио техничку контролу. 

Предметним уговором уговори е стране сагласно констатују: 

Субјект, као инвеститор и доо « Гитарић» из Смедеревске Паланке, као суинвеститор, закључили су 
17.03.2004. године Уговор о заједничкој изградњи, којим су уговорили међусобна права и обавезе 
поводом изградње стамбеног објекта на кат. парцели бр.11186/88 КО Звездара, ул. Долењска бр.12, 
-да је инвеститор власник кат. парцеле бр.11186/88 КО Звездара, ул. Долењска бр.12, 

-даје дана 2З.О1.2006. године закључен Анекс 2 Уговора о заједничкој изградњи, између инвеститора и 
суинвеститора, на основу кога је извршена расподела стамбене површине, па је чл.2. став 1. одређено да 
стан С12, ламела З, величине ЗО,2Зм2 припада инвеститору, 

- да је дана ЗО.О4.2009. године закључен Анекс 5 Уговора о заједничкој изградњи, између инвеститора и 
суинвеститора, којим је у чл.2, суинвенститор пренео у власништво инвеститора 9 паркинг места, 
- да је дана 21.1 О .2009. године склопљен Споразум између инвеститора, суинвеститора и Маринка 
Божанића као пројектанта, којим је предвиђено да се пројектанту Маринку Божанићу, пренесе у 
власништво стан С12, ламела З, величине ЗО,2Зм2, по структури гарсоњера. 

2. На основу одлуке Управног одбора бр.l956/47 од 09.06.2009. године и Уговора о купопродаји 
непокретности бр.2065 од 12.04.2010. године, Субјект је продао Драгану Милојевићу из Београда, на 
радном месту директора Субјекта, стан у изградњи на локацији ул. Долењска бр.12, КО Звездара, ЗКУЛ 

бр. 7398, кат.парцела 11186/88, ламела З, број стана С10, површине 59,18 м2. Стан је продат по цени од 
550 еура, што за повртпину од 59,18м2 износи укупно З2.549 еура, у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан уплате. Купац је закључио са ОЗ.О8.2010. године уплатио на рачун Субјекта, 

отворен код Марфин банке, Београд, износ од З.541.662,27 динара. 

Садашњу књиговодствену вредност наведена два стана у Долењској није могуће прецизно утврдити, с 

обзиром да се у пословним књигама Субјекта станови у Долењској не воде појединачно већ збирно у 

оквиру конта 0270 и 0271-грађевински објекти у изградњи ( инвестиције у току) у укупном износу од 
65.381.584,55 динара. Према информацијама из Субјекта у Долењској бр.12-16 се налази се 26 стамбених 
јединица, укупне површине од 1026,5м2, које припадају Субјекту. 
Изведеним путем садашња књиговодствена вредност стана С 12, површине ЗО,ЗЗ м2, који се налази у 
ламели З у улици Долењска бр.12 у Београду износи 1.9З1.829,97 динара што чини 0,61% укупне 
вредности некретнина, постројења и опреме Субјекта на дан З1.12.2008. године ( 319.116.000,00 динара). 
Такође, изведеним путем садашња књиговодствена вредност стана С10 у изградњи локацији ул. 

Долењска бр.12, површине 59,18 износи 3.769.39З,25 динара што чини 1,23% укупне вредности 
некретнина, постројења и опреме Субјекта на дан 31.12.2009. године ( 306.6ЗО.ООО,ОО динара). 
Закључио са последњом контролом располагаље имовином је 1,92% (дозвољено располагање је 10 % 
годишње). 

Накнадно, ЗО.О6.2011. године Субјект је доставио Одлуку УО Субјекта од 11.12.2007. године о измени и 
допуни одлуке УО Субјекта од 21.06.2006. године, којом је утврђена цена м2 стана у висини од 550,00 
еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС без ПДВ-а, а која се односи за запослене 

сходно члану 8. Правилника о изменама и допунама Правилника о решавању стамбених потреба 
запослених, који ће своје потребе остварити преко Листе првенства за станове изграђене и добијена без 

ангажовања финансијских средстава Субјекта, запослене од посебног интереса за Субјект. 

Одлуком УО Субјекта од 21.06.2006. године утврђена је цена м2 стана у висини од З50,00 еура у 

динарској противвредности по средњем курсу НБС без ПДВ-а. 

6.2.4 Купац неће оптеретити залогом или хипотеком основна средства Субјекта у периоду важеља 
Уговора, осим ради обезбеђеља потраживаља према Субјекту која су настала нз редовног 

пословаља Субјекта, односно осим ради прибављаља средстава чији ће корисник бити Субјект. 

У претходној контроли констатовано је, а на основу Извода из листа непокретности бр.4467 КО Звездара 

од 28.12.2010. године, да је на имовини Субјекта, дана 11.10.2010. године, уписано заложно право
извршна вансудска хипотека у корист «Марфин банке» АД, Београд, ради обезбеђења потраживања у 

износу од 2.100.000,00 евра у динарској противвредности по куповном курсу банке на дан пуштања 
кредита у течај, у складу са одредбама Уговора о дугорочном кредиту бр.643/09 од 22.12.2009. године. 
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Хипотека је уписана на следећој имовини Субјекта: 
- производна хала (зграде бр.l) која се налази на парцели 11186/8, 
-анекс главне производње (зграда бр.2) која се налази на парцели 11186/8 
-управна зграда ( зграда бр.5) која се налази на парцели 11186/8 
- портирница ( зграда бр.6) која се налази на парцели 11186/8 
-ресторан (зграда бр.9) која се налази на парцели 11186/8 
- хала са анексом( зграда бр.1 О) која се налази на пар цели 11186/8 
-интерна бензинска станица (зграда бр.11) која се налази на парцели 11186/8 
складиште запаљивог материјала ( зграда бр.12) која се налази на парцели 11186/8 

-сервис и продавница ( зграда бр.13) која се налази на парцели 11186/8 
- моторналабораторија( зграда бр.14) која се налази на парцели 11186/8 

У претходним контролама констатовано је да је 22.12.2009. године зак:ључен Уговор о дугорочном 
кредиту бр. 643/09 између Субјекта и «Marfm Ьапk» Београд, на основу ког су одобрена новчана средства 
у износу од 2.100.000,00 евра за рефинансирање кредита одобрених од Универзал банке. Рок за враћање 
кредитних средстава је 22.12.20 14 године. 
У последњој контроли констатовано је, а на основу Извода из листа непокретности бр.4467 КО Звездара 

од 23.06.2011. године, да је на горе наведеној имовини Субјекта, дана 25.01.2011. године, уписано и 
заложно право-изврiШiа вансудска хипотека П реда у корист «Марфин банке» Ад, Београд, ради 

обезбеђења потраживања у износу од 200.000,00 евра у динарској противвредности по куповном курсу 
банке на дан пуштања кредита у течај, у складу са одредбама Уговора о дугорочној револвинг линији за 

одобравање краткорочних кредита бр. 853/10, закључененог 20.10.2010. године, између Субјекта, као 
корисника и Марфин банке, Београд. 
Према достављеним прегледима трошења средства од кредита средства од кредита у износу од 

200.000,00 евра су трошена за измиривање обавеза према добаљачима, банкама, јавним приходима и за 
измиривање обавеза према запосленима. 

На основу Извода из листа непокретности бр.7709 КО Гроцка од 24.06.2011. године утврђено је да 
имовини Субјекта нема уписаних терета. 

Увидом у јавне податке преузете са сајта АПР на дан контроле, утврђено је да Субјект нема уписаних 

залога на покретној имовини. 

Социјални програм: 

Од претходне контроле радни однос је престао за укупно 30 запослених (5 старосна пензија, 2 инвалидска 
пензија, 1 смрт радника, 6 отказа од стране послодавца, 7 истека уговора на одређено време, 6 радника 
није имало потребна знања и искусЈВа за рад на радном месту, 2 отказа од стране запосленог и 1 
мировање стажа.), а примљено је 27 нових запослена, тако да на дан контроле Субјект има 460 
запослених. 

Субјект нема обавезе по основу заосталих зарада. 

Последња исплаћена зарада била је за април 2011. године. Исплата је извршена 30.06.2011.године. 
Просечан нето износ зарада је 30.795 динара. 

Последња исплаћена зарада пре закључења Уговора (новембар 2007. година у износу од 15.916 динара). 

Запослени су били у штрајку од 17.11.2009. године до 08.12.2009. године који је окончан потписивањем 
Споразума од 07.12.2009. године. 

Колективни уговор је потписан 08.12.2009. године и заведен у Субјекту под 2966. Уговор је зак:ључен на 
три године, а примењ уј е се од О 1.01.201 О. године. 
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Одлука Агенције од 06.07.2011. године 

-Прихвата се Извештај ревизора «Консултант ревизија», Београд од 12.01.2011. године, са допуном 
Извештаја од 10.06.2011. године, који потврђује даје Купац извршио инвестициону обавезу у складу са 
одредбама Уговора и Анекса 2 Уговора; 

-Ослобађа се банкарска гаранција у износу од 76.000.000,00 динара са роком важења до 15.07.2011. 
године, издата од «Универзал банке» Ад, Београд. 
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