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«ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ)), БЕОГРАД
Делатност: производња делова и приора за возила
Број запослених: 666/5З5
Продато на аукцији:

14.12.2007.

године

уесника на 4. аукцији
Уговор за кљ учен: 19.12.2007. године
Анексом 1 од 19.06.2008. године измењена преамбула Уговора у д~ту који се односи

-4

на

%

купљеног друштвеног капитала

Анексом 2 од 1З.О5.2009. године (инвестирање 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 инвестирање,
продужени су за
Купац: ДОО

6 месеци од дана истека
ITM INDUSTROKOMERC из Београда

Купопродајна цена:

470.000.000,0 динара,

сваког појединачног рока

одједном

Континуитет пословне активности: одржан уз пад пословних активности

Инвестиција: није извршена
1. година - 115.866.000,00

динара (62.966.747,24
52.899.252,76 динара у основна средства)
2. година- 92.692.800,00 динара у основна средства
З. година - 92.692.800,00 динара у основна средства

динара

у

обртна

средства,

Износ: ЗО1.251.600,00 динара
Банкарска гаранција: гаранција АД «УНИВЕРЗАЛ БАНКА» Београд са роком важности до
З 1.12.2009. године

Ревизорски извештај: да, «Консултант ревизија», Београд достављен Агенцији

11.12.2009.

године

Контрола инвестирања:

10.12.2009.

01.10.2008.

године,

16.0З.2009.

године,

године

и

године и

4)

08.10.2009.

године у седишту Субјекта

Регистрација докапитализације: не
Решење о сопственим акцијама: не

Отуђење имовине: расход основних средстава без књиговодствене вредности
Оптерећење имовине: 19% у корист банака за потребе Субјекта приватизације
Зараде: редовне
-Неисплаћене v.з периода пре приватизације: нема

-Текуће зараде: зарада за октобар

2009.

године, исплаћена

01.12.2009.

године

-Технолошки вишак: није утврђен

Извршене контроле:

10.12.2009.

1) 1) 01.10.2008.

године,

2)

16.0З.2009. године, З)

08.10.2009.

године

Контролу извршили:
Марковић и Гордана

2) Миодраг Марковић, Гордана Родић и Драгана
Шкоро, 4) Снежана Калајановић и Славица Прибић
1)

и

Перовић,

2)

Миодраг

Предузете мере:

-6

накнадних рокова и то:

5

за ((инвестирање за nрву годину))

- 19.11.2008.

године (рок до 01.0З.2009.

године), З1.0З.2009. године, 2З.О4.2009. године, 21.05.2009. године (накнадни рок
дана) и 27.10.2009. године
~ за ((Дивиденду и бонус))- 27.10.2009. године

Теразије 23, 11000 Београд, Реnублика Србија
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ИЗВIЕШТАЈ О ИЗВРШIЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВIЕЗА У СЕДИШТУ СУБЈЕКТА
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Четврта контрола извршена 10.12.2009. године

Адреса: Војислава Илиа бр.
Телефон: 011/2895068

141

Факс: 011/2880448
ПИБ 100001677
МБ:

07011245

ПРИСУТНIIi:

•
"
•
•
•
•
•

Бора Ранrелов, nредседник УМА

(065/9020176)

Миленко Савковић, nредседник Самосталног синдиката

(065/9020208)
Независност (063/1577775)

Александар Кларић, nотnредседнк синдиката
Митар Алексић, nредставник Куnца по овлашћењу директора Куnца бр.
10.12.2009. године (0631385-731)
Наташа Ивановић, директор Сектора финансија (065/2806677)
Драган Миливојевић, генерални директор

112/09

од

(065/3787455)

!Владимир Кљајић, директор Сектора за nравне nослове

(065/9020201)

Купац исnлаћује укупну куnопдодајну цену у шест, једнаких годишњих рата, на дан
који одговара дану закључења Уговора, у динарској nротиввредности ЕВРА, према

1.3

званичном средњем курсу НБС, на дан nлаћања.
Купопродајна цена плаћена по Уговору.
регистрациlа СVбiекта
По испуњењу услова из става 3.1, у року од 30 дана од дана закључења овог Уговора,
одржава се скуnштина (рок између сазивања и одржавања скупштине не може бити
краћи од 15 дана) ради:

-

3.2.1
3.2.2
3.2.3

доношења одлуке о измени и допуни оснивачког акта

постављања уnраве Субјекта и
доношења одлуке о промени облика организовања Субјекта.

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 скуnштине из става 3.2.

4.1

Купац се такође обавезује да најкасније у року од 30 дана од дана закључења овог
уговора изврши упис у Централни регистар, деnо и клиринг хартија од вредности и о
томе писменим путем обавести Агенцију за nриватизацију.
о

cкvnwтYitЩ осн. акт. реwење АПР. УР

Увидом у КЊиrу одлука која се уредно води у Субјек:rу посебно за Скуnштину акционара и
Уnравни одбор, утврђено је да од nрошле контроле Агенције у Субјек:rу није одржана Скуnштина
акционара.

Од nриватизације у Субјек:rу су одржане
12.04.2008. године,
05.08.2008. године,
09.09.2008. године,
19.09.2009. године.
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Србија

седнице и то:

12.04.2008. године.
26.05.2008. године,
19.06.2008. године
30.06.2009. године
02.07.2008. године,
22.08.2008. године,
03.09.2008. године,
15.12.2008. године,
24.12.2008. године
10.02.2009. године,
24.02.2009. године,
27.03.2009. године,
30.03.2009. године,
15.04.2009. године,
18.05.2009. године,
25.05.2009. године,
09.06.2009. године,
27.06.2009. године,
22.07.2009. године,
04.09.2009. године,

а од прошле контроле још две:

•

06.11.2009. године (телефонска седница на којој је донета одлука да се узме кредит од
Агенције за осигурање и финансирање извоза у износу од 410.000,00 ЕВРА са роком
враћања од 6 месеци по t<ојем су као средство обезбеђења nредвиђене две соло менице
и јемство дао «ДЕЛТА МАКСИ» Београд,

•

23.11.2009. године (заказана ванредна Скупштина акционара за 10.12.2009. године,
верификована одлука са телефонске седнице о узимању кредита код

и донета одлука о

отпису застарелих и сnорних потраживања у износу од 103.404,99 динара и отпису
основних средстава која се више неуnотребљавају због наnуштања nојединих
производних nрограма - шрафовска роба, резни алат и конзолна дизалица произведена
године),
НАПОМЕНА: Увидом у nозив за ванредну Скупштину акционара утврђено је да је на
дневном реду, између осталог, доношење одлуке о расподели добити из 2008. године и
узимању кредита код АД «МАРФИН БАНКЕ» Београд ради рефинансирања nостојећих
кредита, али не и доношење одлуке о повећању основног капитала сагласно обавези
Купца из уговора везаној за инвестирање за прву годину. Увидом у nонуђени предуговор
са АД «МАРФИ Н БАНКА» Београд утврђено је да је исти nонуђен у износу од 2.100.000,00
ЕВРА са роком враћања 23.10.2014. године, при чему прва рата, по истеку греје периода
од годину дана, доспева 23.10.2010. године. Уговор би закључили Банка, Субјект и четири
солидарна дужника и то: Купац друштвеног капитала, ДОО «ITM GROUP» Београд,
Топлица Спасојевић из Београда и Синиша Раковић из Београда. Као средство
обеэбеђења предвиђени су хипотека на имовини Сујебкта и бланко соло менице сваког

1977.

солидарног дужника.

Према накнадно, дана 11.12.2009. године, достављеном Записнику са седнице ванредне
Скупштине, усвојен је предлог УО lj. донета је одлука да се нето добит из 2008. године у износу
од 1.642.245,61 динара искористи за покриће губитка из претходних година који износи

50.304.032,38 динара. Мањински акционари су гласали nротив ове одлуке (Записником је
констовано да је исте застуnао Милан Бодирожа, који је имао пуномоћје за заступање
акционара који имају укупно 6,50% од укупно емитованих акција).
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Такође, усвојена је и одлука да се за потребе рефинансирања кредита од АД «МАРФИН
БАНКА» Београд узме кредит будући да су, како је наведено у Записнику, понуђени услови
повољнији, првенствено по основу камате. Са наведеном одлуком су, такође, били сагласни и

мањински акционари обзиром да је у Записнку наведено да је (цитат): «nредставник УМА
приликом гласања устао и рекао да уколико је тај кредит неоnходан да фирма оnстане, онда
заnослени радници сматрају да кредит треба и узети».

Акције Субјекта су уnиса не у ЦР ХоВ и укључене су на ванберзанско тржиште Београдске берзе
од 20.10.2008. године. Тренутна цена износи 400,00 динара.
Субјект је пре nродаје друштвеног каnитала већ био организован као акционарско друштво.
Према nодацима ЦР ХоВ Субјект је емитовао укуnно 630.421 акција, у две серије:

•

Прву у којој је емитовано
дана 31.01.205. године)

196.022 акција номиналне вредности (емисија уnисана у ЦР ХоВ

~

Другу у постуnку продаје друштвеног каnитала у којој је емитовано укупно

434.399 акција
номиналне вередности 1.000,00 динара (емисија уnисана у ЦР ХоВ дана 20.06.2008.
године).

Субјект на дан контроле има укуnно
Редослед првих
RЬr

1.
2.
З.

4.
б.

6.
7.
8.
9.
1О.

"

2.821 акционара.

10 акционара
Akeionar

BroJal«:ija

% od цkupne emlsije

434399
9851
3683
296
232

ITM INDUSTROKOMERC BEOGRAD
FOND ZA RAZVOJ REP.SRBIJE
AKCJJSКI FOND RS
f:JURfJEVIC MILOVAN
JOKSIMOVIC ZLATIBOR
ALEKSIC ALEKSANDAR
ALILOVIC DU~AN

68.90618
1.56261
0.58421
0.04695
0.03680
0.01856
0.01856
0.01856
0.01856
0.01856
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АМЕТ КADAR

117

ANASTASIJEVIC MILICA
ANDREJEVIC MILORAD

117
117

уговор о змозм акција

Уговор о залози акција није эакључен јер је Куnац куnоnродајну цену nлатио одједном.

•
6.1.1

Vlнвестирање

Купац је сагласан да инвестира у Субјект, у укупном износу од

301.251.600,00 динара

и то:

У првој години ,115.866.000,00 динара
У другој години 92.692.800,00 динара,
У трећој години 92.692.800,00 динара.
Инвестирање мора бити извршено

у основна средства која служе искључиво за
обављање претежне делатности за коју је Субјект био регистрован на дан одржавања
аукције. Основна средства морају бити активирана и стављена у функцију обављања
претежне делатности, а инвестирање мора бити извршено у виду nовећања основног
каnитала.

Анексом 2 Уговора инвестициона обавеза за nрву годину се може извршifјти и у обртна
средства, у износу од 62.966.747,24 динара, а npeocanи износ до укуnног износа за nрву
годину инвестирања од 52.899.252,76 динара у основна средства.

"
6.1.2

Ревизорски извештај

Купац се обавезује да, у року од 1З месеци од дана зак:ључења Уговора, достави
Агенцији извештај предузећа овпашћеног за ревизију који потврђује да је Купац извршио
обавез из тачке 6.1.1 са наведеним тачним износом и врстом улога.
Теразије
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Куnац се такође обавезује да у року од 25 месеци и у року од

месец111, од дана

37

закључења Уговора, достави Агенцији извештај nредузећа овлашћеног за ревизију, који
потврђује да је Куnац извршио обавезу из тачке

6.1.1,

и испунио обавезу инвестирања

nредвиђену за другу, односно трећу годину од дана закључења Уговора.

Извештај предузећа овлашћеноr за ревизију не nредставља одпчујући доказ о извршењу
обавезе

инвестирања

у

Субјект.

Агенција

има

nраво

да

изврши

nреглед

књиrа

и

документације Субјекта ради доношења коначне одлуке о извршењу обавеза из тачке

6.1.1

Уговора.

По Уговору, рок за доставу ревизорског налаза је истекао 19.01.2009. године.
Агенција је Куnцу оставила укупно nет накнадних рокова од којих је nоследњи (по Обавештењу
од 27.10.2009. године) истекао 27.11.2009. године.
До дана контроле Агенцији није достављен ревизорски налаз, али је nредставних Купца у
контроли изјавио да ће исти бити достављен Агенцији 11.12.2009. године обзиром да је ревизор
најавио завршетак Извештаја за

10.12.2009.

године.

Накнадно је Агенцији достављен ревизорски налаз сачињен од «Консултант ревизија», Београд
године.
Ревизор у налазу наводи како су извршене новчане обавезе Куnца по основу инвестирања у
Субјект nриватизације, како су извршена улагања у основна средства уз назнаку да су обавезе у
обртна средства извршене делимично по појединим добављачима. Основна средства нису
активиране, односно нису стављена у функцију.
Изнето је мишљење да је Куnац пренео новчана средства на текући рачун Субјекта
приватизације у уговореном износу за прву годину и од наведених средстава извршена су
улагања у обртна средства у износу од 43.571.822,74 динара и основна средства у износу од
4.800.115,22 динара. Престали износ средстава пренет на рачун Субјекта износи 67.494.062,04
динара. Ревизор наводи да је Купац обавестио АП да ће наведена новчана средства уложити за
куповину ИМТ- ремонтни центар, на локацији Добановци ради пресељења фабрике ИПМ због

- 11.12.2009.

еколошких и економских разлога или да се преостала новчана средства у целини искористе за

обртна средства.

Опис извршења инвестиционе обавезе:
Обавеза Куnца је да у nрвој години инвестира укупно
динара у обртна и

52.899.252,76 динара

115.866.000,00 динара

и то

62.966.747,24

у основна средства која служе искључиво за обављање

nретежне делатности.

Купац је уплатио на текуће рачуне Субјекта уrоворени износ од
назив бан~ и бр. извоД<~
Унивеооал банка

датУМ уплате

- 57

износ_уnлате

23.03.2009.
05.09.2009. :
19.11.2009.
26.11,2009.

Banca lntesa -15
~са Jntesa- 24 ....
Универзал банка - 11

115.866.000,00 динара.

УКУПНО

23.200.0~~

18.644.580,00
12.000.000,00 :
62.021.420 оо
115.866.000 оо i

Ревизор у свом извештају наводи да је Купац изврио улагање у основна средства за повећање
и nроширење капацитета већ nостојећих основних средстава. Набавка средстава је извршна

nрема nриложеним nредрачунима, односно рачунима. Наведена улагања у основна средства
нису исказана у nословним књигама. Средства нису активиране, односно стављена у функцију
обављања nретежне делатности.

1

Р.бр.

Добављачи и врста
оnреме

1
2

Цена у динарима са
пдв

КПМ Комnресори ДОО
ротациони компресор

1

1

4.409.542,80

Пнеvматик dmeкc ДОО

Тера:јије
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Реnублика
Сnоiница
''Термоенергетик" ДОО
nрирубница са rрлом

з

''Термоенергетик" ДОО
вентили nрирубниuа, лvк

5

"Ланкоnа", ДОО

53.489,40 ..

мст 3Р 630W5008
HSE Gmbh

20.178,00
64.039,40

7

"Унипром" ДОО
скnопка, vrикач кабл

8

Ливница "Љиг''

9

"Металац• АД, Александ.

241.138,90

"Антел СО" ДОО

151.889,60

10

!

1

2,683,30

4

6

Србија

23.198,80

·

•

УКУПНО

-

49.117,00
113.634,00

анода

керамичка впакна

5.712.91ЏQ_

1

На основу Уговора о куnопродаЈИ опреме закљученог
дао Зрењанин набављен је компресор у вредности од

29.09.2009. године са КРМ Компресори,
40.000 ЕВРА
115.866.000,00 динара искористио за куповину опреме

Према ревизору, Субјект је уплаћених од
у укупном износу од 5. 712.911 ,20 динара. Плаћање за набавку основних средстава прокњижено
су на конту 433 - добављачи за основна средства. У контроли је утврђено да се у сопственој
режији Субјекта ради на ремонту једне машине за коју су набављени резервни делови

(комплетно расклопљена) и да је у току активирање Компресора (ново основно средство).
Табела уговорених и nлаћених обавеза- инвестирање у обртна С)едства:

;
1

уrоворна обавеза

Обавезе
Фонд за развој

• ФондПИО
• Пореска уnраваи 2008. год.

дуг

-

2007.

Елекrродистрибvциiа

3.102.880,00
1.669.046,00
7.800.000,00 •

~од о вод
Градска чистоћа- дуг

2007. ·

Гоf008. год.

етапи добављачи

извршена плаћања

23.000.000,00
13.294.822,24
5.500.000,00

8.600.000 оо
62.966.747 24

!

Ygnнo

...

разлика

2.310.000,00
12.829.308.05
5.755.778,52

(20.690.000,00)
(465.514,19)
255.778,52

6.300.000,00
2.060.000,00
4.180.000,00

3.197.12000
390.955,00
(3.620.000,00)

10.136.736,17
43.571.822,74

1.536.73817
(19.394.924,50)

Уговорена обавеза није извршена у целости, за наведене намене је nлаћено 43.571.823,00
динара, што је за 19.394.924,00 динара мање од Уговором предвиђеног износа (неке обавезе су
измирене у износу већем од уговореног, а неке у мањем износу).

Преостали износ средстава које је Купац пренео на текући рачун Субјекта (део који није
искоришћен) износи 67.494.062,00 динара.
Купац се дана 10.12.2009. године обратио са захтевом да му се дозволи да инвестирање за
прву годину заврши тако што ће уплаћена средства у износу од 155.866.000,00 динара
утрошити за намирење обавеза - обртна средства како би се наставило са нормалним
пословањем, пошто није сврсисходно улагати у тренутку светске кризе у основна средства.
Такође, Купца у захтеву наводи да је сnреман да уплати за другу годину инвестирања
20.000.000,00 динара за набавку основних средстава, а да се преостали износ за другу и трећу
годину искористи за куповину и nривођење намени локације за пресељење производње до јула
2010. године, 6 месеци пре истека рока за инвестирање за трећу годину. Купац истиче да је у
комуникацији са Агенцијом за приватизацију око куповине ИМТ ремонтног центра Добановци,
што је nрихваљива л ока ција за измештање nроизводње.
Резиме захтева за сагласност:

1.
2.

да се уnлаћена средства за nрву годину утроше на обртна средства;

да се рок за обавезне инвестиције за 2 годину nродужи до краја јула 2010. године, а да до
краја постојећег рока Куnац уплати 20.000.000,00 динара за куповину основних средстава;
З. да се обавезне инвестиције у З години заврше до краја јула 201 О. године.
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Република

Србија

OSNOVNA SREDSТVA

OBRTNA SREDSТVA

Fond za razvoj
ЈКР Beogradski vodovod
Poreska uprava
ЈКР Gradska ёistOOa
FOND РЮ
ELEКТRODISTRIBUCIJA

UNIVERZAL ВАNКА
UNIVERZAL ВАNКА

IZNOS 1

IZNOS 1 DOBAVLJAC

1 DOBAVUAC

ОТРLАТА

DELA KREDITA

2.310.000,00
2.060.000,00
5.755.778,52
4.180.000,00
12.829.308,05
6.300.000,00
12.000.000,00
7.000.000,00

КРМ Kompresori
Pneumatik flex d.o.o.
Temюenergetik plus
Temюenergetik plus
Lancopa
HSE Gmbh
Unlprom
Livnica Ljig

23.198,80
2.683.32
53.489,40
20.178,00

648.039,36
49.117,04
113.634,00
241.138,90

МЕТАLАС

г-------------------------------.---------~ANTEL
1 OSTAU DOBAVUACI

10.136.736,171

SECURITAS SE
BORDCACAK
FAD G.MILANOVAC
FAM KRUSEVAC
FASIL
BIROKUP
CARGOAGENT
GRADAC
HEMIGUM
HOLKER КANJIYA

1.090.000,00
660.000,00
726.076,29
1.470.000,00
137.000,00
70.938,06
389.902,70
40.000,00
50.000,00
91.000,00
179.787,16
547.920,00
63.838,00
280.250,00
275.692,67
170.000,00
800.000,00
73.309,83
250.000,00
300.000,00
400.227,20
237.024,76
60.000,00
100.000,00
120.000,00
147.000,00
1.002.407,00
15.000,00
149.362,50
240.000,00

IМРАКТВЕL

INTERPROM
JAVORAC
JUGOTRANS
KOVINTRADE
NADEX
NIS TNG
омv

POMORAVLJE NIS
UZICE
TEHNOCHEM
TRANSPED PRO ТЕАМ
TRITONOIL
UNIOR
UNIVERZAL AL
ZEMUN PLAST
UPRAVA CARINE
UNIVERZUM ARANDJELOVAC
SINТER

LASТA

TEHNOCHEM

151.889,60

62.571.822,741 UKUPNO OSNOVNA SREDSТVA 1 5.712.911,18
1 UKUPNO OBRTNA SREDSТVA
Нема нових уговора о пословно техничкој сарадњи већ се ради по nојединим раније
закљученим уговорима уз закључење Анекса.
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АГЕНЦИЈА ЗА

ПРИВАТИЗАЦИЈУ

Република Срб111ја
Купац се обавезује да до истека најдужег рока из Уговора (сви рокови осим рокова

6.2.1

за инвестирање, Анексом З продужени за 6 месеци, односно до 19.06.2011. године, напом.
аут.), без претходне, писмене сагласности од стране Агенције неће врwити статусне
промене Субјекта
Увидом у Књигу одлука утврђено је да у Cyбjel<l)' од закључења Уговора нису доношене одлуке
у nогледу статуних nромена Субјекrа.
да без претходне, писмене сагласности од стране Агенције неће продати, пренети
или на било који други начин отуђити или оптеретити акције стечене на основу Уговора.

6.2.2

Куnац на дан контроле није обезбедио тражени Извод ЦР ХоВ о стању на заложном рачуну
Куnца. Купац има закључен уговор са АД «ГАЛЕНИКА БРОКЕРИ» Београд, који је уједно и

корnоративни агент Субјекта.

·

-континуитет пословања

6.З Купац се обавезује да ће, у периоду од три године (Анексом З продужен за 6 месеци,
односно до 19.06.2011. године, наnом. аут.), од дана закључења Уговора, обезбедити
континуитет nословања предузећа у претежној делатности за коју је предузеће било
регистровано на дан одржавања аукције.
r1Pюioi!И од fl!)Pдaie
Година

%учешће.у

Укуnно за

nосnоаним

nериод

ПРИЖ!Д!I!Ма

90,5%
2006.
~-- 2007.
94,6%
:
2008. ~ 84,4%
01.01.-30.11.
99,67%

Просечно

·

.

1

649,456,000
601 444,000
625,188 000
477,281,564

1

Текућа/2006

месечно

54,121,333
50120,333
52,099,000
43,389,233

1

Текућа/2007 Текућа/2008
1

92,6%
96,3%
80,2%

104,0%
86,5%

83,3%

Укупни nриЖ!ди

Година

2006.

738,344,000

2007.
2008.
01.01. 30.11.09.

589 743,000
759,360,000 :

1,643,000.

500,394,260

г-·····

Табела бр.

2.

Преглед nодатака из биланса успеха за nоследње З rодине

Година

Послоr;ни nр11ходи

Пословни расходи

Поаnовни peзy.rrraт
Добитак

Губитак

2006.
2007.

717,666,000

716178,000
697,942,000

1,488,000

534360 000

2008.

740800,000
487,858,903

708,935,000
501,550,124

31 865 000

01.01.- 30.11.09.

1

. (163,582,000)

:

Табела бр.З. Преглед nодатака из биланса стања за последње З године
--'
.
~

Година

Стална имовина

ОбрТЈiа имовина

Укуnне обавезе

2006.

375,035,000

674,187,000

2007.
2008.

359,849,000
338,1 09,000

576,670,000
699,667,000 •

30.11.2009.

336,082,526

727,162,017 i
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Ч АГЕНЦИЈА ЗА

111±1 ПРИВАТИЗАЦИЈУ

Ре публ и ка Србија
Текући рачун Субјекта је ликвидан.
У пословним књигама, Субјект нема евидентираних nотраживања ни обавеза nрема Купцу
друшrвеног капитала.

На конту
износу од

67 евидентирани су
5.783.919,00 динара.

приходи по основу продаје расходованих машина у укупном

Највеће обавезе: обавезе које се могу конвертовати у капитал - 115.866.000, динара, обавезе
према Фонду за развој - 28.441.759,00 динара, краткорочни кредити 237.477.442,00 динара,
обавезе према добављачима - 55.566.560,00 динара.
Физички обим производње је дат по месецима у норма сатима и по оствареним програмима у
но

ма сатима:

-'---"'м=есе=ц--1

2007.

'---'у=куnно

i 1-11.2009

2008.

674,937

698,773

391,901

Остварени физички обим по програмима у норма часовим::.;:а::..:.:_.---:-:-:-:::-=----т---=-Редни
број

ПРОГРАМИ

2007.

2008.

1-11.2009

%
2009/2007

ДПА програм
221 ,924:-+------=2::.::66'="=,2-'-с71=-+---..;-19::,:3'-"22::::::.::.5+ ~--=9:-::5~%'-1
Фини парови .... - - + - - - ~-'2=-3=1-'-',1'=14-::-+----1:.:::95:-::),~512=-+
. . :1:.:::277,'=1"'04=--"--_ 60%

1
2

178 828
156 907
63,397 1
·····39%
33126
36,366
3,422 i
11%
1----"-5--1 Услуге
33 781
19,881
4,753 !
7%
укуnно_,__ _ _ _ _ __,___ _ __"6""98"'-77:..:...::;3-'-----"6,_,_74_",""93"-'7-'-- _ _",39'-'1..",9""-01'------'

З
HMR
1---4~-+Карбуратори

1 ___

У 2009. години у просеку је дошло до смањења броја норма сати у односу на годину у којој је
предузеће приватизовано за 39% (за 2006. годину нису дати подаци).

СПЕЦИФИКАЦИЈА КРЕдИТА

БАНКА

износ

1

Универзал банка

130.000.000 оо

РСД

* Сервисиран кредит код Привредне банке Београд- рок враћања 180
дана, закључен

01-420-0109844.5

10.12.2009.

РСД

•

БР.УГОВОРА

32.030.000,00

01-420..0110076.8

47.000.000,00

01-420-0110419.4

Отплаhен кредит Фонда за развој

банка

* отплаhен кредит

AOFI

На основу прегледа кредита утврђено је да Субјект има још три кредита код Универзал банке са
роком доспећа до 25.12.2009. године (на основу потписаних Анекса уговора о кредиту рокови за
враћање су продужени до 25.12.2009. године) укупног износа од 12.170.687,27 динара.

У закуnу се налази сервис 300 м 2 , ресторан друштвене исхране у кругу Индустрије, просторије
«монтажа карбуратора» 127 м2 , складиште HMR повришине 49 м2 , затворено складиште 235,4
м2 , nросторије у старом анексу 1 сnрат 225 м2 , приземље зграде сервиса 226,5 м 2 , старо
2
одржавање 772,4м , цео nрви сnрат сервиса 654 м2 , лабораторију 25,48 м2 , магацин 32-магацин
2
2
расхода 75,26 м , надстрешница 57 м и затворена nросторија 87 м 2 , nросторија магацин 65 м 2 ,
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Реnублика

Србија

део производне хале 260 м , машинску и столарску радионицу 457,5 м2 , канцеларије и друге
2
просторије површине 39,58 м 2 , надстрешницу 120 м •
2

У укуnну површину објеката у закуnу није ушла површина ресторана која износи

500m2,

јер се

иста користи за исхрану радника ИПМ и користи се за седнице Скупштине. Површина издата у
закуп учествује са

12% у

укупној површини грађевинских објеката.

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 10% од укупне вредности
основних средстава Субјекта приказане у последњем билансу стања.

6.2.3

У периоду од прошле контроле, УО је на седници од 23.11.2009. године донео одлуку о отпису
застарелих и спорних потраживања у износу од 103.404,99 динара, као и отпису основних
средстава која се више неупотребљавају због напуштања појединих производних програма шрафовска роба, резни алат и конзолна дизалица произведена 1977. године

6.2.4 Купац

неће оптеретlliти залогом или хипотеком основна средства Субјекта у периоду

важења Уговора, осим ради обезбеђења потраживања према Субјекту која су настала из
редовног пословања Субјекта, односно осим ради прибављања средстава чији ће

корисник бити Субјект.
Контроли није обезбеђен препис листе непокретности или извод из земљишних књига или
потврда суда, иако су благовремено дописом о најави контроле затражени. Директор Сектора
за правне послове је изјавио да је поднео захтев Другом општинском суду у Београду, али да

због реорганизације, суд до дана контроле још увек није издао тражени извод. Стога је контроли
предат Извод из Земљишне књиге која се води код Другог општинског суда у Београду од
16.10.2009. године, и то ЗКУ бр. 7398 КО Београд (Звездара) на којем су уписане све
непокретности Субјекта.
Агенцији је накнадно, дана 11.12.2009. године, достављен предметни Захтев за издавање
потрвде који је, према пријемном печату Другог општинског суда Београд примљен под 11.12.
2009. године.
У прошлој терен ској контроли

(08.1 0.2009.

године) утврђено је да су избрисане хипотеке

конституисане у корист АД «НИВЕРЗАЛ БАНКА» Београд на Управној згради (објект бр. 1,
уписан на КП 11186/8 као земљишно-књижно тело 11) и Анексу главне хале (објекат бр. 2, уписан
на КП

11186/8 земљишно-књижно тело IV) која је била уписана ради обезбеђења 4 кредита за
nотребе Субјека (75.000,00 ЕВРА, 100.000,00 ЕВРА, 12.000,00 динара, 235.000,00 динара).
Такође, у прошлој контроли је утврђено да су поднети захтеви за упис нових хипотека, такође за
потребе Субјекта, у корист АД «УНИВЕРЗАЛ БАНКА» Београд ради обезбеђења З уговора о
кредиту (24.04.2009. године за износ од 75.000,00 ЕВРА, 09.06.2009. године за износ од
130.000.000,00 динара и 11.08.2009. године за износ од 350.00,00 ЕВРА).
Увидом у Теретни лист приложеног Извода из земљишних књига бр. 7398 КО Звездара од
16.10.2009. године, као и решења земљишно-књижног суда (Други општински суд Београд), је на
Управној згради и Анексу главне хале извршен упис хипотека у корист АД «УНИВЕРЗАЛ
БАНКА» Београд и то:

Решењем Дн 8630/09 од 10.06.2009. године ради обезбеђења 130.000.000,00 динара са
роком враћања 180 дана од дана пуштања средстава кредита по Уговору бр. 01--4200109844.5 од 29.05.2009. године
Решење Дн 11751/09 од 12.08.2009. године ради обезбеђења 353.000,00 ЕВРА са роком
враћања од 90 дана од дана пуштања средстава кредита у течај по Уговору бр. 01--4200110076.8 од 29.07.2009. године
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Решењем Дн 443/09 од 19.01.2009. године ради обезбеђења 30.000.000,00 динара ло
Уговору о издавању гаранције бр. 01-423-0305163.4 од 30.12.2008. године,
Решењем Дн 4931/09 од 03.04.2009. године ради обезбеђења 2 кредита: од
12.000.000,00 динара са роком враћања од 6 месеци no Уговору бр. 01-420-0109627.2 од
27.03.2009. године и од 100.000,00 ЕВРА са роком враћања до 30.09.2009. године по
Уговору бр. 01-741-0205168.6 од 2703.2009. године
Решењем ДН 6172/09 од 27.04.2009. године ради обезбеђења кредита од 75.000,00
ЕВРА са роком враћања од 6 месеци од дана пуштања средстава кредита у течај 01-741205170.8 од 23.04.2009. године
Уnравна зграда према накнадно достављеном nрегледу, Главна производна хала и Уnравна

зграда имају садашњу књиговодствену вредност 60.206.625,00 динара што у укупној вредности
основних средстава према Билансу стања за 2008. годину (позиција: Некретнине, постројења и
опрема) учествује са 18,8 %.

Према подацима са званичне интернет странице Агенције за привредне регистре, у Регостру
залоге који се води код наведене Агенције, решењима Зл. бр. 2675/05 и Зл. бр. 2685/05, пре
nриватизације уnисана је залога у корист Ад «БЕОБАНКА» у стечају Београд на опреми по
Спецификацији која је дата уз Решење Привредног суда у Београду бр. 3.R-102/01 од
22.05.2001. године, а ради обезбеђења потраживања у износу од 20.000.000,00 динара које је
доспело 15.03.2003. године (Зл. бр. 2685/05) и 12.568.288,17 динара које је доспело 15.04.2001.
године (Зл. бр. 2675/05). Према подацима ЈИС базе Агенције за приватизацију, наведена банка
није nријавила потраживање по огласу који је објављен 08.07.2005. године.

Сва оптерећења основних средстава након закључења Уговора вршена су за потребе
обезбеђења кредита чији је корисник Субјект, тако да Купац исnуњава цитирану уговорну
обавезу у складу са Уговором.

6.5

Куnац се обавезује да, уколико је добит остварена, утврди и исплати дивиденду, за

сваку од

2 rодине након дана закључења Уrовора, у износу од најмање
Субјекта, nосле намиравања губитака и законских резерви.

1О%

од добити

Купцу је дана 27.1 0.2009. године остављен накнадни рок од 30 дана за испуњење наведене
уговрне обавезе, будући да је у контролама утврђено да је Субјект пословну 2008. годину
остварио са нето добити у износу од 1.643.000,00 динара, да је финансll\iски извештај за 2008.
годину усвојен на Скупштини од 19.09.2009. године, а да одлука о расподели добити није
донета.

Накнадни рок је истекао

27.11.2009.

године.

Наведена одлука није донета у накнадном року, с тим да је заказана ванредна Скупштине
акционара ради њеног доношења уз нампомену да је УО предложио Скупштини да се добит не

распоређује на исплату дивиденде већ да се искористи за покриће губитка из претходних
година.

Како је Скупштина била заказана на дан контроле са почетком у 16 часова, представнику Купца
5 дана достави Записник са Скупштине.

је наложено да у накнадном року од

Купац се обавезује да непосредно по закључењу овог Уrовора предузме све
неопходне nравне радње у циљу обустављања судских поступака које је поверилац
покренуо против субјекта nриватизације, ради налате потраживања унетих у Проrрам
приватизације и то за оне повериоце (државне и остале) који су отпустили дуr према

6.6

Субјекту приватизације доспео на дан 31. децембар 2004. године, ради намиривања из
средстава остварених од продаје друwтвеноr капитала Субјекта приватизације.
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Према nодацима из ЈИС базе Агенције за nриватизацију, уговори о намирењу nотраживања
19.03.2008. године и Фондом за финансирање

nотnисани су са Градском чистоћом Београд дана
станова дана 28.02.2008. године.

- Соцоо!мнrtЈ
"

програм

тех. вмwак

Купац се обавезује да Субјект неће врwити отпуwтање запослених као лица за чијим
радом је престала потреба у периоду од 2 године, од дана закључења овог Уговора
(Анексом

3 Уговора

од

•

Субјект може отnустити заnослене као лица за чијим радом је престала потреба у nериоду
од

једне

године

од

дана

закључења

уговора,

под

условом

да

свим

запосленим

отпуwтеним по том основу, за сваку пуну годину радног стажа, проведену у субјекту,

исплати отпремнину у висини просечне бруто зараде тог запосленог, остварене у периоду
последњих wест месеци који претходе месецу у којем је запослени отпуwтен. Запослени
коме престаје радни однос у Субјекту, по основу престанка потребе за његовим радом,
може захтевати од Купца да му исплати отпремнину прописану Законом о раду, уколико је
то за њега повољније.
У случају отnуwтања из nретходног става, Купац је у обавези да обезбеди да надлежни
орган у Субјекту донесе акт о престанку радног односа запосленом као технолоwком
виwку.

Купац се обавезује да ће, ако је у Субјекту више од 50 запослених у радном односу на
неодређено време, а постоји потреба да се откаж:е уговор о раду за виwе од 10% од
укупног броја запослених због технолошких промена, надлежни орrан у Субјект донети
програм реwавања виwка запослених, на чији предлог је дужан да прибави мишљење
репрезентативног синдиката.

Уколико се у Субјекту поступи супротно ставу три овог Анекса и спроведе се поступак
отпуштања запослених противно том ставу, Купац се обавезује да сваком запосленом
отпуштеном по овом основу плати износ једнак износу од 36 зарада тог запосленог
остварених у месецу који претходи месецу у којем је донет акт о престанку радног односа,
у року од месец дана од дана доношења акта којим запосленом престаје радни однос.
Увидом у nословне књиге и расnоложиву документацију Субјекта, утврђено је да од закључења

Уговора у Субјекту није вршено оmуштање заnосених по основу nроглашења престанка nотребе
за радом заnосленог (технолошки вишак).
Према Табеларном nрегледу броја заnослених у 2007. години, 2008. години и 2009. години, у
Субјекту је у радном односу у децембру 2007. године било 775 заnослених.
На дан контроле у Субјекту је у радном односу 535 заnослених.
Према стању које је утрђено у досадашњем nостуnку контроле, у детаљима наведени ниже, од
закључења Уговора у Субјекту је радни однос nрестао за 151 запосленог и то:
у 1-ој контроли је утврђено да је радни однос престао за укуnно 76 заnослених (51 по
споразуму са nослодавцем, 6 инвалидска nензија, 8 старосна пензија, 8 отказ уговора
о раду од стране nослодавца, 2 истек уговора о раду и 1 смрт заnосленог
у 2-ој контроли је утврђено да је радни однос престао за укупно 41 запосленог- 13
отказ уговора о раду од стране запосленог,

или породична пензија),

17

9

по сили закона (старосна, инвалидска

отказ уговора о раду од стране nослодавца и

2

истек

уговора о раду

у З-ој контроли је утврђено да је радни однос престао за ЗЗ запослена, а да
заnосленом мирује радни однос - 1О отказ уговора о раду ад стране послодавца,
отказ уговора о раду од стране заnосленог,
nензија
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Према табеларним nрегледима (nоmисаним од стране генералног директора директора Дектора
за nравне nослове и овереним nечатом Субјекта, наnом. аут.), у Субјекrу је на дан контроле у
радном односну укnно 535 заnослених. Од nретходне контроле радни однос је nрестао за укуnно
37 заnослених и то no следећим основама:

25 отказ уговора о раду од стране nослодавца
2 истек уговора о раду
1 отказ уговор о раду од стране заnосленог
9 по сили закона (З инвалидска nензија, 6 старосна

пензија).
НАПОМЕНА: У претходној контроли је констатовано да је у Субјекrу у радном односу 559
запослених, с тим да у овај број нису ушли и заnослени на одређено време којих је на дан
претходне конроле било 6.
Увидом у решења о nрестанку радног односа и Заnосленима којима је радни однос престао по
сили закона, тј. због стицања услова за старосну или инвалидску пензију, отпремина.
У радни однос, у периоду између две контроле, nримљена су

2

радника.

Увидом у решења о обрачуну отnремнине за заnслене који су стекли услов за пензију
(одјављени са осиграња у nериоду 11.10.2009. године до 07.12.2009. године), утврђено је да је
оmремнина обрачуната у скпаду са Законом о раду, с тим да иста није исплаћена за све,
обзиром да још увек тече законски рок од

30

дана за исплату.

Преглед података о оmремнинама за запосене коЈи су стекпи услов за nензију
1~

Име и nрезиме

:

Косrић Раде
Мраовић Ђуро

:

Лазић Душан

Износ отnремнине

Плаћено

Остатак

132.441 оо
130.731.00
130.731 оо
138.177 оо
130.731,00
132.441,00
132.441,00

1

132.441,00
100.791.00
110.731,00
138.17700
110.791 оо
132.441 оо
132.441 оо

Димиwијевић Љубиша
КуЧевић Ђvнисиiе
УзурДраrан

Тvбић Стана
БивасХари

30.00000
20.000,Q()
1
20.000,00
1
1

Гавриловић Живорад
НАПОМЕНА. За Бивао Харија и Гавриловић Живорада није обрачунаrа отnремнина из разлога што ЈОШ НИЈе објављен званични
податак о просечној заради за ноаембар 2009. године, па још нема услова да се утврди да ли је за заnосленог nовољнији реnублички
или лични nросек

- зараде 321!10СЛSНИХ
Купац се обавезује да зараде запослених неће бити мање од зарада затечених на дан
поmисивања овог уговора, као и да ће обезбедити њихов раст у случају побољwаног
пословања предузећа.
Субјект нема обавезе по основу заосталих зарада.
Исnлата текућих зарада је редовна - зарада за октобар 2009 године исплаћена 01.12.2009.
године у nросечном нето износу од 22.465,00 динара за 70% већу у односу на nоследње
исnлаћену зараду npe закљчења Уговора (новембар 2007. година у износу од 15.916,00
динара).
М-4 образац предат за

2006.

годину.

За период 01.01.2007. године- 31.10.2007. године са надлежним Фондом ПИО закључен је
Уговор о регулисању дуга од 28.05.2008. године, у износу од 17.669.229,06 динара, с тим да је
Анесксом наведеног Уговора од 17.12.2008. године рок за ислату померен до 17.12.2009.
године.

М-4 образац предат за

Теразије

2008.

годину.
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Запослени у Субјек:ту су, по Одлуци о ступању у штрајк од

12.11.2009.

године, били у штрајку од

17.11.2009. године до 08.12.2009. године када је између председника оба синдиката и
генералног директора потписан Споразум о престанку штрајка заведен у Субјек:ту под 2964 од
07.12.2009. године. Наиме, nредметним Сnоразумом констатовано је да су исnуњени захтеви
штрајкачког одбора из Одлуке о ступању у штрајк од 12.11.2009. године lj. да је дана
20.11.2009. године исплаћена зарада за сеnтембар и дана 23.11.2009. године аконтација (40%)
зараде за октобар, као и да су усnешно окончани преговори око потписивања новог Колективног
уговора те да ће се исти потписати најкасније до 08.12.209. године.
Колективни уговор је nоmисан

године и заведен у Субјек:ту nод 2966. Уговор је
01.01.201 О. године. Увидом у предати
Колективни уговор утврђено је да је зарада дефинисана чл. 49-53. Основна зарада се утврђује
сваких 6 месеци или, изузетно, када се трошкови живота повећају за више од 50%, с тим да је
одмах уговорена за период јануар-јун 201 О. године у износу мини мане зараде коју за тај период
утврди Социјално-економски савез. Колективним уговором прецизирани су елементи за обрачун
зараде и нови коефцијенти сложености послова у складу са којим ће, nрема речима генералног
директора и директора Сектора за nравне послове, бити донета нова Систематизација радних
места и nослова. Такође, до краја године са свим запосленима ће бити закључени нови уговори
о раду усклађени са Колективним уговором, односно у новим уговорима о раду.

08.12.2009.

закључен на три године, а почеће да се примењује од

- бонус заnосленима
Купац се обавезује да по истеку сваке финансијске године, предложи и гласа да Субјект
донесе одлуку о расподели бонуса запосленима у износу од најмање 5% од нето добити,
после намирења обавеза прописаних законом, током периода од 2 године, од дана
закључења Уговора (Анексом 3 рок је продужен за 6 месеци, односно до 19.06.2011.
године, напом. ayr.).
Одлуком УО од 23.11.2009. године, ванредна Скупштине акционара заказана је за 1 0.12.209.
године на којој ће, између осталог, на дневном реду бити и одлука о расnодели добити уз
напомену да је УО nредложио Скупштини да се добит искористи за nокриће губитка из
претходних година.

- nрограм

обуке
Купац се обавезује да гласа да се од стране субјекта донесе и спроведе nрограм обуке за
све запослене у субјекту, односно ако програм обуке већ постоји, да програм обуке
обухвати све заnослене, уколико је такав програм неопходан.
У Субјекту, до сада, није било исказане потребе за обуком заnослених.

- nолillтика запоwљавања
Купац се обавезује да ће надлежни орган у Субјекту, по питањима везаним за
запошљавање, сарађивати са представницима репрезентативног синдиката Субјекта, а
посебно око:
1. nрограма евентуалних преквалификација запослених;
2. стварања нових радних места ван редовне делатности Субјекта;
з. решавања проблема эапошавања инвалида рада.

Субјект нема nотребе за nреквалификацијом заnослених и отварањем нових радних места нити
заnошљава инвалиде рада.
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колективном уговору, nосебном гранском колективном уговору и важећем Појединачном
колективном уговору у тренуrку потписивања овог Уговора.
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Предствници синдиката су изјавили да су задовољни поmисивањем Колективног уговора, али

приговарају на висину зараде која је у Субјекту ислаћена у просечном нивоу који нll\ie много
већи од минималне зараде.

На питање контроле да ли се nоштују остала права запослених, представници оба синдиката су
изјавили да су углавном задовољни стањем у осталим обавезама послодавца према
запосленима, а тичу се ХТЗ опреме, услова рада, исплате трошкова превоза и топлог оброка
уједно истичући да би грејање у погонима могло бити боље.
Мишљење руководилаца контроле: Купац није поступио у накнадном року који му је
остављен да изврши инвестирање за прву годину. Будући да је најављена достава ревизорског
налаза, извршен је обилазак погона Субјекта у којима се налазе основна средства која су била
предмет инвестирања и непосредним увидом утврђено да иста још увек нису стављена у
функцију (неопходни додатни ситни радови на истима).

Такође,

Купац није поступио у накнадном року који му је остављен у погледу бонуса и
дивиденде, с тим да је на дан контроле била заказана ванредна седница Скупштине акционара
ради доношења одлуке о расподели добити из 2008. године. Накнадно је достављена
документација на основу које је утврђено поступање Купца у накнадном року.
Нису вршена даља оптерећења основних средстава, обзиром да су у међувремену само
уписане хипотеке за које је у претходној контроли утврђено да су поднети захтеви за упис.
Није вршено отуђење основних средстава супротно Уговору.
Штрајк који је био на снази од 12.11 .2009. године окончан је након успешних преговора
08.12.2009. године, након што је постигнут договор око захтева штракачког обара: исплаћене су
зараде за сетембар и октобар, потписан је Колективни уговор у складу са којим ће до краја
године бити поmисани нови уговори о раду у којима ће, сагласно Колективном уговору и налогу
из Решења Инспектората рада Одељења инспекције рада Београд бр. 117-00-0379212009-04 од
16.09.2009. године, јасно бити изнети елементи за обрачун зараде.

Предлог мера: Раскид Уговора због неиспуњења инвестиционе обавезе или накнадни рок за
поступање у складу са Анексом З Уговора.

Контролу извршиле: Снежана Калајановић и ~ ~р'19ић
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ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕУЗЕТА У КОНТРОЛИ

1.

Заnисник са одлукама Скупштине акционара у периоду од

године до

09.12.2009.

године до

09.12.2009.

08.10.2009.

године

2.

Записник са седница (са одлукама) УО у периоду од

08.10.2009.

године

З.

Књига одлука Скуnштине акционара и УО за

4.
5.

Колективни уговор од

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

08.12.2009.

2008.

годину и

2009.

годину

године

Извод из земљишних књига бр. 7398 КО Звездара од 16.10.2009. године са решењима
Другог општинског суда Београд о уnису хипотека (Дн 8630/09 од 10.06.2009. године, Дн
11751/09 од 12.08.2009. године, Дн 443/09 од 19.01.2009. године, Дн 4931/09 од 03.04.2009.
године, ДН 6172109 од 27.04.2009. године)
Сnисак расходованих средстава по целинама, аналитичке картице расходованих средстава,
одлуке, фактуре за продата основна средства, Извод банке о уплати
Завршни рачун за 2008. годину
Закључни лист на дан 30.11.2009. године са аналитичким картицама
Упоредни преглед физичких показатеља
ПДВ пријаве за 2009. годину
Уговори о пословној сарадњи
Уговори о закупу
Последње испостављена фактура за закуп са копијом извода као доказ о уплати закупнине
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14. Извешај о nословању за nоследње 2 године
15. Књига издтих меница
16. Табеларни nреглед броја заnослених на дан nретходне контроле и на дан 10.12.2009. године
са табеларним nрегледом броја и основа nрестанка радног односа у nериоду између две
контроле

17. Решења о nрестанку радног односа са орјавама код надлежног Фонда ПИО и решењима о
обрачуну отnремнине

18. ППОПЈ и ППОД обрасци за исллаћену зараду за октобар 2009. године са Изводом банке од
01.12.2009. године
19. Табеларни nреглед кретања нето зараде у 2007. години, 2008. години и 2009. години
20. Решење Инсnектора за рад
21. Споразум о окончању штрајка од 08.12.2009. године
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