
АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

«ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ- ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА», Београд 

Делатност: производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила (шифра 29З2) и 

трговина аутомобилима и лаким моторним возилима (шифра 4511) 
Број запослених: 14 1 З4 
Продато: на аукцији 06.07.2012. године (2 учесника у 24 кругу аукције) 
Уговор закључен: 10.07.2012. године 
Анекс 1 Уговора: 14.05.201З. године- проширење делатности, поред регистроване делатности 
и делатност под шифром 4511 -трговина аутомобилима и лаким моторним возили ма 
Купац: «LILLY DROGERIE» доо, Београд 
Регистровани капитал (АПР): уписани и уплаћени новчани капитал у износу од 
727.ЗЗ2.000,00 РСД на дан З1.12.2005. године, уписани и уплаћени неновчани капитал у 
износу од 20.З59.000,00 РСД на дан 25.04.2014. године 
Структура капитала: подаци о члановима из АПР-а: 
Lilly Dгogerie 000, Београд - 97{28 %, 
Субјект приватизације- 2,72% 
Купопродајна цена: 16З.ООО.ООО,ОО динара- одједном 
Континуитет пословне активности: две године 

Текући рачун: ликвидан (укупно 268 дана неликвидности од приватизације) 
Инвестиција: доспела 10.07.2012. године, извршена 
Износ и облик инвестиције: 20.З59.000,00 динара, у основна средства 
Банкарска гаранција: достављена 10.08.2012. године, издата од стране «Вапса lпtesa» са 
роком важности 11.09.2014. године 
Ревизорски извештај: предвиђен, у року од две године на сваких 12 месеци (за обавезе из 
ставова од 6.1. до 6.8. Уговора) 
- 18.07.201З. године и 02.08.201З. године, достављени извештај о налазима чињеничног 
стања, који је сачинила ревизорска кућа "KPMG" д.о.о. Београд за прву годину 
- 26.12.201З. године достављени извештај о налазима чињеничног стања, који је сачинила 
ревизорска кућа "KPMG" д.о.о. Београд о поступању Купца по Обавештењу од 28.10.201З. 
године 

- 21.07.2014. године достављени извештај о налазима чињеничног стања, који је сачинила 
ревизорска кућа "KPMG" д.о.о. Београд о преузетим обавезама Купца за другу годину 
Регистрација докапитализације: не 
Контрола инвестирања: да, контрола документације и контрола у седишту Субјекта 
приватизације 
Отуђење имовине: отуђена су основна средстава без књиговодствене вредности 
Оптерећење имовине: уnисана заложна права на непокретностима «21. Мај Холдинг», 
Београд, у корист «Беобанке» АД, Београд, као и решења о извршењу, ради наплате износа 
по основу споразума из периода пре приватизације 
Зараде: 
Неисплаћене из периода пре приватизације: Према Изјави директора Субјекта, друштво је 
имало обавезу да исплати укупно 285 запослених по основу доспелих, а неисплаћених зарада 
из 11ериода пре приватизације, исплаћено је укупно 267 запослених, а остало је неисплаћених 
18 запослених. Од тих 18 запослених, 11 је преминуло, а осталих 7 не могу да пронађу, јер 
према информацијама којима располажу, већина је у иностранству 
Текуће зараде: последња зарада исплаћена је за јун 2014. године, дана 07.07.2014. године, 
са припадајућим порезом и доприносима. 
Технолошки вишак: 1 запослени, уз доставу доказа о исплати отпремнине 
Извршене контроле: 1) 02.11.2012. године 2) 12.02.201З. године З) 17 .05.201З. године 4) 
ЗО.08.201З. године 5) 17.01.2014. године 6) 25.04.2014. године и 7) 25.07.2014. године 
Контролу извршио: 1) 2) З) 4) М. Ковачевић иД. Перовић 5) Д.Перовић и С. Јовановић и 6) и 
7) М. Ковачевић иД. Перовић 
Предузете мере: седам накнадних рокова 
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Контролу извршио: 1) 2) З) 4) М. Ковачевић иД. Перовић 5) Д.Перовић и С. Јовановић и 6) и 
7) М. Ковачевић иД. Перовић 
Предузете мере: седам накнадних рокова 

четири накнадна рока за континуитет пословања и деблокаду рачуна- 07.12.2012. године, 
12.03.2013, 19.06.2013. и 28.10.2013. године- последњи накнадни рок 
један накнадни рок за социјални програм - 19.06.2013. године 
један накнадни рок за инвестирање (достављање доказа да је у потпуности плаћена 
инвестиција и да је иста у функцији) - 28.10.2013. године- последњи накнадни рок 
један за располагање (достављање доказа о забележбама промене имаоца права у ЛН бр. 
4533 К.О. Ресник и отуђењу)- 28.10.2013. године- последњи накнадни рок 
дописи МУП-у- 28.10.2013. године и 19.05.2014. године 
допис Вишем Јавном Тужилаштву-19.05.2014. године 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
Седма контрола одржана дана 25.072014. године 

У контроли присутни: 
Мирјана Марковић, правни заступник Купца 

Горанка Павловић- представник Купца 
Тел. 065/309-34-60; 
Мирко Нинковић - заменик директора 
Тел. 063/654-931; 
Гавриловић Данијела - књиговођа 
Тел. 062/88-56-709;011/356-4423; 
Представник синдиката: нема 

У контроли утврђено следеће: 

• Купопродајна цена 

1.2. Купац купује друштвени каnитал Субјекта, по укупној купопродајној цени у износу од 
163.000.000,00 динара (словима: стошездесеттримилионадинара). 

Купопродајна цена плаћена је одједном у целости. 
Увидом у базу АП, Центар за финансије је дана 20.07.2012. године, издао Купцу Потврду о 
исплати купопродајне цене у целости (11.07.2012. године плаћено). 

• Оснивачка скупштина и Регистрација Субјекта 

3.2 У року од 30 дана од дана закључења уговора о продаји, да одржи скупштину ради: 
3.2.1. доношења одлуке о измени и допуни оснивачког акта, 
3.2.2. постављање управе Субјекта. 

Купац доставльа писмени доказ о испуњености услова из клаузуле наведених у 

претходном ставу. 

Агенцији је у првој контроли достављена копија Записника са 1. редовне седнице Скупштине 
уделичара Субјекта која је одржа на је 09.08.2012. године, на којој су донете следеће одлуке: 

Одлука о избору председавајућег Скупштине, 
Одлука о избору записничара Скупштине друштва, 
Одлука о усвајању оснивачког акта. 

Такође, достављена је и копија Записника са 2. вандредне седнице Скупштине уделичара 
Субјекта која је одржана је 26.09.2012. године, на којој су донете следеће одлуке: 
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Одлука о избору председавајућег Скупштине, 
Одлука о избору записничара Скупштине друштва, 
Одлука о усвајању финансијског извештаја са мишљењем ревизора. 

Купцу је дана од 2З.11.2012. године, упућен Захтев за доставу документације, којим је, између 
осталог, затражена од Купца да достави Одлуке друштва о продаји 49 машина ( 150 тона 
старог гвожђа), о којима је Агенција добила сазнање, на основу објављеног огласа у дневном 
листу «Блиц» од 22.11.2012. године. 
Агенцији је дана 29.11.2012. године, достављена копија Одлуке коју је донео заступник 
друштва Мирко Нинковић, дана 21.11.2012. године, којом се продаје покретна имовина 
друштва - машине као старо гвожђе, а која ће се спровести путем прикупљања понуда, а на 
основу јавног оглашавања у високотиражним дневним новинама, а након чега ће са најбољим 
понуђачем директор друштва закључити Уговор о купопродаји предметне опреме. Такође, 
наведено је да се ради о опреми без књиговодствене вредности. 

Агенцији је достављена Одлука о оснивању Субјекта која представља Оснивачки акт, коју је 
донео Субјект као члан привредног друштва, дана 15.08.201 З. године. 

У контроли извршеној ЗО.О8.201З. године достављена је Одлука о повећању капитала у износу 
од З9.141.058,00 динара, донета на седници Скупштине чланова друштва одржаној 
10.07.201З. године, након чега укупна вредност оснивачког капитала износи 766.47З.О58,00 

динара. У Одлуци је наведено да је повећање капитала извршено имајући у виду обавезу 
обавезног инвестирања преузету Уговором о продаји капитала. 
Наведена Одлука није достављена Агенцији за привредне регистре и није извршено повећање 
капитала, већ је стављена ван снаге Одлуком од 25.04.2014.године. 

У контроли извршеној 17.01.2014. године достављена је Одлука члана друштва у функцији 
Скупштине чланова друштва донета дана 05.09.201 З. године којом је усвојен финансијски 
извештај друштва за 2012. годину, утврђена добит по усвојеном финансијском извештају за 
2012. годину у износу од 1.004.216.205,00 динара и извршена расподела добити на следећи 
начин: 728.095.622,70 динара на покриће губитака из претходних година, 1 З.806.029, 12 динара 
на исплату дивиденде и 262.З14.55З,47 динара остаје нераспоређена добит. 

У контроли извршеној 17.01.2014. године Агенцији је достављена Изјава заступника Субјекта и 
представника Купца од 17.01.201З. године којом се, поред осталог, наводи да осим седнице на 
којој је донета Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2012. годину која је одржана 
05.09.201 З. године није одржана ни једна седница Скупштине друштва. 

Према Изјави заступника Субјекта од 25.04.2014. године, достављеној у контроли, није одржана 
ниједна судница Скупштине Субјекта, после седнице која је одржана 05.09.201 З. године, чији 
Записник је достављен у претходној контроли. 

Агенцији су ЗО.04.2014. године достављене следеће одлуке: 

-Одлука директора Субјекта од 29.01.2014. године о продаји 9 машина Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експорт - Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
-Одлука директора Субјекта од 12.02.2014. године о продаји 5 машина Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експорт - Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
- Одлука директора Субјекта од 17.02.2014. године о продаји 6 машина Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експорт - Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
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-Одлука директора Субјекта од 24.02.2014. године о продаји 4 машине Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експерт - Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
-Одлука директора Субјекта од 26.02.2014. године о продаји З машине Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експерт- Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
-Одлука директора Субјекта од ОЗ.ОЗ.2014. године о продаји 6 машина Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експерт- Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
-Одлука директора Субјекта од 10.0З.2014. године о продаји 11 машина Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експерт - Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
-Одлука директора Субјекта од 1З.ОЗ.2014. године о продаји 16 машина Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експерт - Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
-Одлука директора Субјекта од 17.0З.2014. године о продаји 1 машине Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експерт- Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
- Одлука директора Субјекта од 18.0З.2014. године о продаји 1 машине Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експерт- Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
-Одлука директора Субјекта од 26.0З.2014. године о продаји 1 машине Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експерт- Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
-Одлука директора Субјекта од 28.0З.2014. године о продаји 2 машине Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експерт- Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
-Одлука директора Субјекта од З1.0З.2014. године о продаји 4 машине Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експерт- Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
- Одлука директора Субјекта од 10.04.2014. године о продаји 2 машине Привредном друству за 
производњу опреме и елемената од метала и других материјала Експерт- Импорт ВВ КОМ, 
д.о.о. Луњевица, Горњи Милановац; 
Такође, у наведеним Одлукама директора наведено је да је продаја предметних машина део 
пословне политике друштва и да не угрожава текућу производњу и континуитет производње, у 
складу са чиме су и донете наведене одлуке. 

У последњој контроли одржаној 25.07.2014. године, достављене су следеће одлуке: 
Одлука о усвајању финансијског извештаја друштва за 201 З. годину, на основу које се 
утврђује добит по усвојеном финансијском извештају за 201 З. годину у износу од 
З9.96З.4З2,65 динара и врши се расподела добити на следећи начин З9.96З.4З2,65 динара 
на резерве, која је донета на Скупштини чланова друштва дана 25.06.2014. године, 

Одлука директора Субјекта донета дана 16.06.2014. године, којом се одобрава продаја 
следећих машина: 

Оштрилица за gleason glave, произвођача GLEASON, tip NO - 1 З-А, фабрички број 
произвођача 11900З (1984.) Наведена машина уписана је у списак опреме власника под 
инвентарским бројем 21889. Наведена машина продаје се најбољем понуђачу привредном 
друштву "Eksport -lmport ВВ- КОМ", д.о.о, Луњевица, Горњи Милановац.Купац плаћа ПДВ, 
са наведеним Купцем биће закучен Уговор о купопродаји. 

Агенцији је у последњој контроли достављен Извод о регистрацији привредног Субјекта АПР
а од 22.07.2014. године. 
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АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

Према Изјави заступника Субјекта, Мирка Нинковића, бр. 431 од 25.07.2014. године под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу наведено је да је од последње извршене контроле 
извршења уговорних обавеза Агенције за приватизацију одржана једна седница Скупштине 
дана 25.06.2014. године, на којој је усвојен финансијски извештај за 2013. годину, а одлука је 
приложена контроли. 

Такође, у Изјави заступник Субјекта под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
наводи да се у друштву не води књига Одлука Скупштине, као ни књига Одлука директора. 
Надаље, наводи под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је од последње 
извршене контроле извршења уговорних обавеза Агенције за приватизацију донета једна 
одлука директора дана 16.06.2014. године, која је приложена контроли. 

3.3. Купац је дужан да у року од тридесет (30) дана од дана закључења уговора преда 
Агенцији независну, безусловну, неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први 
позив у износу од 1 ОО% од укупне вредности обавезе из тачке 6.1.1. Уговора са роком 
важности који покрива период од 26 месеци почевши од дана закључења Уговора, коју 
издаје прихватљива банка у корист Агенције, а као обезбеђење за извршење Купчевих 
обавеза предвиђених тачкама 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 и ставовима 6.3, 6.4., 
6.5. и 6.8. Уговора. 
Банкарска гаранција је достављена 10.08.2012. године, издата од стране «Вапса lпtesa» са 
роком важности 11.09.2014. године. 

По испуњењу обавезе инвестирања у складу са тачком 6.1.1. Уговора, што се доказује 
потврдом Агенције за приватизацију и под условом да Купац редовно извршава све 
обавезе из Уговора, Агенција за приватизацију може на захтев Купца да смањи износ 
гаранције из овог става 3.3. за другу годину након закључења Уrовора. 

Права Агенције по основу издате Гаранције за добро извршење посла су независна, 
кумулативна и без утицаја у односу на сва остала права по основу овог Уговора или 
закона, која би права могла настати услед кршења одредаба овог Уговора од стране 
Купца. 

По испуњењу обавеза из тачака 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 и ставова 6.3, 6.4, 
6.5. и 6.8 Уговора, банкарска гаранција враћа се банци гаранту. 

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 3.2. 

Назив: DVADESEТPRVI MAJ-FABRIKA TURBOMOTORA I TRANSMISIJA 

Пословно Име: DRUSТVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU DVADESEТPRVI МАЈ - FABRIКA TURBOMOTORA 1 

TRANSMISIJA BEOGRAD (RAKOVICA) 

Статус: Активно nривредно друштво 

Матични број: 17064100 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Седиште: Оnштина: Београд-Раковица 1 Место: Београд-Раковица 1 Улица и број: Ослобођења 1 

Датум оснивања:26.12.1994 

ПИБ: 100169463 

Пословно име 
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Пословно име 

АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

Пословно имe:DRUSТVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU DVADESEТPRVI МАЈ- FABRIKA TURBOMOTORA 1 

TRANSMISIJA BEOGRAD (RAKOVICA) 

Скраћено пословно име: DVADESETPRVI МАЈ FABRIКA TURBOMOTORA 1 TRANSMISIJA DOO BEOGRAD 

Основни подаци 

Назив: DVADESEТPRVI MAJ-FABRIKA TURBOMOTORA 1 TRANSMISIJA 

Пословно Име: DRUSТVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU DVADESEТPRVI МАЈ - FABRIKA TURBOMOTORA I 

TRANSMISIJA BEOGRAD (RAKOVICA) 

Статус: Активно привредно друштво 

Матични број: 17064100 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Седиште: Општина: Београд-Раковица 1 Место: Београд-Раковица 1 Улица и број: Ослобођења 1 

Датум оснивања:26.12.1994 

ПИБ: 100169463 

Подаци о адресама 

Адреса седишта 

Општи на: Beogгad-Rakovica 

Место: Beogгad (Rakovica) 

Улица: Oslobodeпja 

Број и слово:1 

Спрат, број стана и слово: 

Додатни опис: 

Пословни подаци 

Подаци оснивања 

Датум регистрације: 21.07.2005 

Време трајања 

Трајање ограничено до: Неограничено 

Претежна делатност 

Шифра делатности: 2932 

Назив делатности: Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила 

Законски заступници 

Фиэичка лица 

Име Презиме: Зоран Ћировић 

Јмбг/Лични број: 2103957710299 
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Функција: Директор 

АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

Ограничења супотписом :заступник Мирко Нинковић 

Самостално заступа :Да 

Остали заступници 

Фиэичка лица 

Име Презиме: Мирко Нинковић 

Јмбг/Лични број: 2809957710396 

Самостално заступа :Да 

Прокуристи 

Појединачна nрокура 

Чланови 1 Сувласници 
Чланови 

Пословно имe:DRUSТVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU DVADESEfPRVI МАЈ- FABRIКA TURBOMOTORA 1 

TRANSMISIJA BEOGRAD (RAKOVICA) 

Матични број:17064100 

Тип: Члан 

Удео: 2,72% 

Уписани неновчани капитал 

20.359.000,00 RSD 

Унети неновчани капитал 

20.359.000,00 RSD 25.04.2014 

Пословно имe:LILLY DROGERIE DOO BEOGRAD {STARI GRAD) 

Матични број:О7006063 

Тип: Члан 

Удео: 97,28 % 

Уписани новчани капитал 

727.332.000,00 RSD 
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Уплаћени новчани капитал 

727.332.000,00 RSD 31.12.2005 

Основни капитал 

Основни капитал 

Уписани новчани капитал 

727.332.000,00 RSD 

Уписани неновчани капитал 

20.359.000,00 RSD 

Уплаћени новчани капитал 

727.332.000,00 RSD 31.12.2005 

Унети неновчани капитал 

20.359.000,00 RSD 25.04.2014 

Огранци 

Огранци 

Забележбе 

Забележбе 

Тип: Друго 

Датум:О8.11.2012 

АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

Текст:Уписује се у Регистар привредних субјеката Одлука о окончању поступка реструктурирања, бр. 10-

2368/12-348-3/01, донета од стране Агенције за приватизацију дана 30.10.2012. године, којом се окончава 

поступак реструктурирања субјекта приватизације DRUSТVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU DVADESEТPRVI 

МАЈ- FABRIKA TURBOMOTORA I TRANSMISIJA BEOGRAD (RAKOVICA)-U RESTRUКТURIRANJU, матични број 

17064100. 

Тип: Друго 

Датум: 10.02.2012 

Текст:Уписује се у Регистар привредних субјеката решење Агенције за приватизацију број 10-338/12-348-3/01 
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АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

од 06.02.2012 године којим се укида Решење наведене агенције о nрихватању Програма nриватизације доо 

двадесетnрви мај- Фабрика турбомотора и трансмисија, ул. Ослобођења 1, Београд, матични број:177064100, 

број 348-3/01-РПП од 20.06.2008 године. 

Тиn: Забележба 

Датум:21.07.2005 

Текст: Мати ч но nредузеће: AKCIONARSKO DRUSТVO DVADESEТPRVI MAJ-HOLDING KOMPANIJA, BEOGRAD, 

OSLOBOOENJA BR.1, рег.ул.бр.1-3014-00 Трговински суд Београд, са већинским учешћем у каnиталу од 98,57% 

no основу Одлуке о изменама и доnунама Одлуке о усклађивању од 17.11.200З.год. 

Тиn: Забележба 

Датум:О8.08.2006 

Текст:Уnисује се у Регистар nривредних субјеката Одлука скуnштине DMB HOLDING KOMPANIJE AD, са седнице 

одржане дана 20.07.2006. године, донета на основу члана 456. Закона о nривредним друштвима и члана 400в, 

став З. Закона о nредузећима, а сходно Програму реструктурирања DMB HOLDING KOMPANIJE који је усвојен на 

седници скуnштине DMB HOLDING KOMPANIJE AD дана 07.06.2006. године, те на основу одлуке уnравног одбора 

DVADESEТPRVI МАЈ- FABRIKA TURBOMOTORA I TRANSMISIJA о истуnању из холдинга, којом одлуком скуnштине 

DMB HOLDING KOMPANIJE AD се nрихавата одлука DVADESETPRVI МАЈ- FABRIKA TURBOMOTORA I TRANSMISIJA 

од 13.07.2006. године о истуnању из састава AKCIONARSKOG DRUSТVA DVADESETPRVI МАЈ HOLDING KOMPANIJE 

BEOGRAD, OSLOBODENJA 1, ради сnровођења nостуnка nриватизације, nреносом каnитала који nоседује у њима 

без накнаде. AKCIONARSKO DRUSТVO DVADESEТPRVI МАЈ HOLDING KOMPANIJA nреноси без накнаде на 

DVADESEТPRVI МАЈ- FABRIKA TURBOMOTORA I TRANSMISIJA каnитал (удео) који nоседује у њему у износу од 

726.568.155,49 динара no књиговодственој вредности са стањем на дан 31.12.2005. године, односно 

8.497.873,16 ЕУР са стањем на исти дан. 

Тиn: Друго 

Датум: 13.03.2012 

Текст:! Уnисује се у Регистар nривредних субјеката Решење Агенције за nриватизацију број 10-049/12-348-3/01 

од 07.03.2012 године којим се укида Решење наведене агенције о nрихватању Програма nриватизације доо 

Двадесетnрви мај- Фабрика турбомотора и трансмисија, ул. Ослобођења бр.1, Београд, матични број: 17064100, 

број 348-3/01-РПП од 20.06.2008 године. П Прихвата се Програм nриватизације ДОО двадесетnрви мај

Фабрика турбомотора и трансмисија- у реструктурирању, ул. Ослобођења бр.1, Београд, матични број: 

17064100, усвојен Одлуком Агенције за nриватизацију бр. 14-23/12-348-3/01 од 24.02.2012. године, који 

садржи: основне податке о субјекту nриватизације; nодатке о стању средстава и обавеза; анализу досадашњег 

nословања субјекта приватизације; nодатке о nроцени вредности каnитала, као и nрилоге. 
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Тип: Забележба 

Датум:О3.06.2014 

АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

Текст:Уписује се у Регистар привредних субјеката Решење Агенције за приватизац11ју број 10-1019/14-348-3/01 

од 28.05.2014 године о стицању сопственог удела субјекта приватизације DVADESETPRVI MAJ-FABRIКA 

TURBOMOTORA I TRANSMISIJA. 1. Утврђује се да је субјект приватизације DVADESEТPRVI MAJ-FABRIКA 

TURBOMOTORA I TRANSMISIJA матични број 170641001 стекао сопствени удео у износу од 20.359.0001 00 динара1 
на основу извршене обавезе инвестирања која је утврђена одредбом 6.1.1. уговора о продаји друштвеног 

капитала методом јавне аукције П Ов.бр. 3294/2012 од 10.07.2012 године. 2. Соnствени удео из става 1. овог 

решења субјект приватизације не може продати/ пренети, оптеретити или њиме на други начин расnолагати за 

време извршења обавеза из уговора о продаји друштвеног каnитала методом јаве аукције П Ов.бр. 3294/2012 од 

10.07.2012 године. 

Тиn: Забележба 

Датум: 14.02.2012 

Текст:Уписује се у Регистар привредних субјеката Одлука о реструктурирању бр. 10-373/12-348-3/011 донета од 

стране Агенције за приватизацију дана 08.02.2012 године/ којом се покреће реструктурирање субјекта 

приватизације DRUSТVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU DVADESEТPRVI МАЈ- FABRIKA TURBOMOTORA I 

TRANSMISIJA BEOGRAD (RAKOVICA)1 матични број 17064100. 

Увидом у податке са сајта АПР на дан 31.07.2014. године, констатовано је да је Субјект 
организован у форми друштва са ограниченом одговорношћу, регистроване претежне 
делатности производња осталих делова и додатне оnреме за моторна возила- шифра 2932, са 
уписаним и уплаћеним новчаним капиталом у износу од 727.332.000,00 РСД на дан 31.12.2005. 
године и износу од 20.359.000,00 динара на дан 25.04.2014. године. 

Као заступник Субјекта уписан је директор Зоран Ћировић, ограничења супотписом:заступник 

Мирко Нинковић, остали заступници Мирко Нинковић. 

Увидом на сајт АПР-а , Чланови 1 Сувласници, на дан 12.06.2014. године, констатовано је да је 
Купац - Lilly Dгogeгie DOO, Београд уписан власник 97,28 % удела у друштву, а Субјект 
приватизације- 2,72% удела. 

Увидом на сајт Агенције за nривредне регистре евидентирана је Одлука о повећању капитала 
донета од стране Скупштине друштва дана 25.04.2014. године на основу које се повећава основни 
капитал друштва у неновчаном делу за износ обавезне инвестиције по Уговору о продаји 
друштвеног капитала методом јавне аукције од 10.07.2012. године, која је извршена улагањем у 
грађевински објекат односно у санацију крова у износу од 20.359.000,00 динара коју је извршио 
Lilly Dгogerie DOO. Укупна вредност основачког капитала, nрема Одлуци, након повећања износи 
747.691.000,00 динара. 

Агенција за приватизацију је 28.05.2014. године издала Решење о стицању сопственог удела којим 
се утврђује да је субјект приватизације Друштво са ограниченом одговорношћу «21. Мај Фабрика 
турбомотора и трансмисија», Београд, матични број: 170641 ОО, стекао сопствени удео у износу од 
20.359.000,00 динара, на основу извршене обавезе инвестирања која је утврђена одредбом 6.1.1 
Уговора о nродаји друштвеног капитала. 
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У подацима о забележбама у АПР-у уписана је забележба којом се Уписује у Регистар привредних 
субјеката Решење Агенције за приватизацију број 10-1019/14-348-3/01 од 28.05.2014 године о 
стицању сопственог удела субјекта приватизације DVADESETPRVI MAJ-FABRIКA TURBOMOTORA 
1 TRANSMISIJA. 1. Утврђује се да је субјект приватизације DVADESETPRVI MAJ-FABRIКA 
TURBOMOTORA 1 TRANSMISIJA матични број 17064100, стекао сопствени удео у износу од 
20.359.000,00 динара, на основу извршене обавезе инвестирања која је утврђена одредбом 6.1.1. 
уговора о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције 11 Ов.бр. 3294/2012 од 10.07.2012 
године. 2. Сопствени удео из става 1. овог решења субјект приватизације не може продати, 
пренети, оптеретити или њиме на други начин располагати за време извршења обавеза из 
уговора о продаји друштвеног капитала методом јаве аукције 11 Ов.бр. 3294/2012 од 10.07.2012 
године 

Решењем АПР-а БД 46758/2014 од 03.06.2014. године уписано је у Регистар привредних субјеката 
Решење Агенције за приватизацију број 10-1019/14-348-3/01 од 28.05.2014 године о стицању 
сопственог удела којим се утврђује да је субјект приватизације Друштво са ограниченом 
одговорношћу «21. Мај Фабрика турбомотора и трансмисија», Београд, матични број: 17064100, 
стекао сопствени удео у износу од 20.359.000,00 динара, на основу извршене обавезе 
инвестирања која је утврђена одредбом 6.1.1 Уговора о продаји друштвеног капитала. 

Решењем АПР-а БД 41531/2014 од 16.05.2014. године усвојена је регистрациона пријава и у 
Регистар привредних субјеката регистрована промена података код DVADESETPRVI MAJ
FABRIКA TURBOMOTORA 1 TRANSMISIJA., Београд и то промена чланова тако што је уписан удео 
Субјекта у висини од 2,72%, а за привредно друштво Lilly Dгogeгie DOO брисан удео од 100% и 
уписан удео од 97,28%. 

6. ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

У складу са тачком 6.9.Уговора, Купац се обавезује да ће у року од 2 године од дана 
закључења Уговора, подносити Агенцији, на сваких 12 месеци почев од дана закључења 
Уговора, извештај предузећа овлашћеног за ревизију, који потврђује да је Купац извршио 
обавезе из ставова 6.1. до 6.8. (закључно) Уговора. 
Купац се обавезује да ревизорски извештај достави Агенцији у року од 15 дана од истека 
релевантног периода за који се извештај подноси. 

Агенцији је дана 26.12.2013. године, достављен извештај о налазима чињеничног стања, који је 
сачинила ревизорска кућа "KPMG" д.о.о. Београд 25.12.2013. године. 

Агенцији је 21.07.2014. године достављен извештај о налазима чињеничног стања, који је 
сачинила ревизорска кућа "KPMG" д.о.о. Београд од 18.07.2014. године. 

6.1. Купац је сагласан са следећим обавезама према Агенцији: 

6.1.1 да инвестира у субјект, у року од 12 месеци од дана закључења Уговора, у укупном 
износу од 20.359.000,00 динара. 
Инвестирање мора бити извршено у основна средства која служе искључиво за обавльање 
претежне делатности за коју је субјект био регистрован на дан одржавања аукције. 
Основна средства из претходног става морају бити активирана и стављена у функцију 
обављања претежне делатности.Инвестирање мора бити извршено у виду повећања 
основног капитала новим улози ма, а све у складу и на начин предвиђен одредбама закона. 

Купац је дана 18.07.2013. године, односно 02.08.2013. године (допуна), доставио извештај о 
налазима чињеничног стања, који је сачинила ревизорска кућа "KPMG" д.о.о, Београд, којим се 
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потврђује извршење инвестиционих улагања у износу 39.141.058,00 динара према следећем 

ови електро виљушкари ЕЈС 214 
2ком) и постаље за акумулаторе 

анација крова хале наменске 
оиз. Субјекта у Раковици 

Агенцији је уз ревизорски извештај, достављен Налаз - Процена и обрачун вредности 
изведених грађевинских и грађевинско-занатских радова на реконструкцији и санацији хале 

наменске производње "21. Мај" Раковица у Београду који је сачинио судски вештак Бранислав 
Инић, дипл. грађ. инж, по којем вредност радова на санацији крова хале наменске производње 
износи 35.969.343,28 динара, односно З16.075,07 ЕВРА. 

Агенција за приватизацију је разматрала поступање Купца и на основу Правилника о 
предузимању мера по извршеним контролама уговора о продаји капитала бр. 14-46/14 од 
07.04.2014. године, донела Одлуку о прихватању извршења инвестиционе обавезе у износу 
од 20.З59.000,00 динара, сагласно уговорној обавези на 426. седници Комисије, одржане дана 
14. и 15.04.2014. године. 

У поступку контроле извршене дана 25.07.2014. године, Агенцији су достављене аналитичке 
картице основних средстава унетих на име обавезне инвестиције: 

Инв. бр. 39056 - електровиљушкар ЕЈС (набавна вредност 1.670.010,94 динара, исправка 
вредности 86.979,74 динара и садашња књиговодствена вредност 1.58З.ОЗ1,20 динара); 
Инв. бр. З9057- електровиљушкар ЕЈС (набавна вредност 1.912.361,86 динара, исправка 
вредности 99.602,18 динара и садашња књиговодствена вредност 1.812.759,68 динара); 
Инв. бр. З9058 - постаље за виљушкар (набавна вредност 50.400,00 динара, исправка 
вредности 2.625,00 динара и садашња књиговодствена вредност 47.775,00 динара); 
Инв. бр. 40147- хала наменске (вредност на дан З1.07.201З. године 47.764.285,93 динара, 
повећање набавне вредности на дан 31.07.2013. године- инвестициона улагање на дан 
З 1.07.201 З. године - 35.508.285,1 З динара, исправка вредности 1.512.564,24 динара и 
садашња књиговодствена вредност 81.760.006,82 динара); 
Копије налога бр.48795 од 08.05.2014. године, бр.48796 од 20.05.2014. године, бр.48797 од 
30.05.2014. године, бр.48798 од 21.06.2014. године, бр.48799 од 21.06.2014. године и 
бр.48800 од 10.07.2014. године; 
Уговор о раду на одређено време од 30.06.2014. године са Негованом Здравковићем, и 
Миланом Матовићем (лицима који су задужени за управљање предметима инвестирања). 

У поступку контроле извршене дана 25.07.2014. године, представници Центра за контролу 
обишли су објекат- хала Наменске 21. Мај ФТМТ (на којој је извршена санација крова у износу 
од З5.508.285 динара) и у моменту контроле у хали се одвијао процес рада. 

Дана 28.07.2014. године, достављена је и Изјава заступника Субјекта приватизације, дата под 
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу: 

Да су виљушкари који су купљени као део обавезне инвестиције, у функцији и да се користе 
за утовар и претовар робе, сировина и готових производа. За рад на њима су задужени 
радници Здравковић Негован и Павлићевић Дејан. 

Да је хала "Наменске" производње на којој је извршена адаптација крова, као обавезна 
инвестиција, у функцији односно да се у њој врши производња, дорада производа, ремонт 
и контрола. Руководилац производње је Матовић Милан. 

Изјава је потписана и од стране именованих радника и руководиоца. 
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6.2. Купац се обавезује да до истека најдужег рока прописаног Уговором, неће изврwити 
ни дозволити спровођење следећих радњи, без претходне, писане сагласности од 

стране Агенције: 

6.2.1 врwити статусне промене субјекта. 
Ревизор "KPMG" д.о.о. Београд у свом извештају од 18.07.2014. године, наводи следеће: "Није 
било статусних промена у Субјекту. Извршен је увид у евиденцију Агенције за привредне 
регистре, којим је потврђен статус Субјекта. Додатно, узети су сви записници са седница 
Скупштине Субјекта и Изјава статутарног заступника којим је потврђено горе наведено". 
Надаље, ревизор је констатовао да је Купац извршио уговорну обавезу дефинисану тачком 

6.2.1. Уговора. 

Увидом у податке објављене на сајту АПР - Регистар привредних субјеката за Субјект 
приватизације на дан 31.07.2014. године, као и увидом у достављене одлуке, констатовано је 
да нису вршене статусне промене Субјекта. 

6.2.2 продати, пренети, заложити или на било који други начин отуђити или оптеретити 
удео стечен на основу овог Уговора, у целини или било који други начин дозволити 
промену контроле над Субјектом. 

Ревизор "KPMG" д.о.о. Београд у свом извештају од 18.07.2014. године, наводи следеће: "Није 
било продаје, преноса, залоге нити било каквог отуђења или терећења удела стеченог по 
основу Уговора о продаји. Извршен је увид у евиденцију Агенције за привредне регистре, којим 
је констатовано да је на Скупштини Субјекта одржаној дана 25. априла 2014. године донета 
одлука о повећању основног капитала у износу РСД 20.359.000 тј. за износ обавезне 
инвестиције по Уговору о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције бр. 1-419/12-348-
3/01 од 10. јула 2012. године. Сходно уговору, повећање је извршено на терет сопственог улога, 
тако да је после повећања, структура основног капитала била следећа: 

Износ капитала у новцу у износу од РСД 727.332.000 у власништву Друштва Lilly Dгogerie 
000, Београд што чини 97,28% укупног капитала. 
Износ неновчаног капитала у износу од РСД 20.359.000 сопственог удела што чини 2,72% 
укупног капитала. 

Додатно, узета је Изјава статутарног заступника и направљен увид на сајту Агенције за 
привредне регистре у одлуку број БД 41531/2014 од 16. маја 2014. године чиме је потврђено 
горе наведено". 
Надаље, ревизор је констатовао да је Купац извршио уговорну обавезу дефинисану тачком 
6.2.2. Уговора. 

Увидом у податке објављене на сајту АПР - Регистар привредних субјеката за Субјект 
приватизације на дан 31.07.2014. године констатовано је да је Купац уделичар са 97,28% удела 
у друштву, а Субјект приватизације- 2,72% удела. 
( Подаци са сајта штампани су у прилогу Извештаја). 

Такође, увидом у податке објављене на сајту АПР- Регистар залоге, за Субјект приватизације, 
на дан 31.07.2014. године, констатовано је да у истом нема уписаних података о залози удела. 
(Подаци са сајта штампани су у прилогу Извештаја). 

Према Изјави заступника Субјекта, Мирка Нинковића, бр. 431 од 25.07.2014. године под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу наведено је да није било продаје, преноса или залоге 
удела. 

На основу наведеног, констатовано је да Купац није прекршио наведену уговорну одредбу. 

6.2.3. продати, пренети, заложити, оптеретити или на други начин располагати имовином 
субјекта, уколико би таква располагања, кумулативно прелазила 10% вредности укупне 
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имовине субјекта према последњем билансу стања који важи на дан предметног 
располагања, укључујући и оптерећење имовине субјекта давањем меница или јемства. 
Ради избегавања сваке сумње, располагање из претходног става ове тачке 6.2.3 
дозвољено је само ради обезбеђивања потраживања према субјекту која су настала из 
редовног пословања и ради прибављања средстава чији ће искључиви корисник бити 
субјект, као и по основу споразума са Министарством одбране Републике Србије у 
смислу става 6.8. Уговора. 

Ревизор "KPMG" д.о.о. Београд у свом извештају од 18.07.2014. године, наводи следеће: "Није 
било продаје, преноса, залоге, терећења нити располагања имовином субјекта. На основу 
уговора о куповини електричне енергије који је закључен дана 23. децембра 2013. године са 
Друштвом ЕПС Снабдевање д.о.о., Београд,а код Субјекта заведен под бројем 441, Субјекат је 
издао 4 бланко потписане и оверене соло менице ради обезбеђења испуњења уговорених 
обавеза насталих по основу потрошње електричне енергије. Бројеви меница су: М 4432254, М 
4432255, М 4432256 и М 4432257. Сем ове четири менице, Субјекат није издавао друге 
менице или јемства. 
Увидом у регистар основних ср~става констатовали смо да сва отуђена основна средства 
према регистру нису имала садашњу вредност у тренутку отуђења. Укупно остварен приход од 
продаје основних средстава у периоду од 14. децембра 2013. године до 10. јула 2014. године 
износи РСД 23.406.494, од чега се РСД 138.747 односи на приходе од продаје машина као 
секундарних сировина, а преосталих РСД 23.267.747 на продају појединачних машина. 
Додатно, узета је Изјава законског заступника који је потврдио горе наведено. 

Од укупних прихода од продаје основних средстава у износу од РСД 23.406.494, РСД 
16.165.509 је потврђено увидом у фактуре. Од поменутих фактура, на изабраном узорку смо 
увидом у изводе потврдили да је износ од РСД 16.165.509 и наплаћен". 
Надаље, ревизор је констатовао да је Купац извршио уговорну обавезу дефинисану тачком 
6.2.3. Уговора. 

У прилогу ревизорског извештаја достављена је и табела свих основних средстава која су 
отуђена од приватизације, односно од 10.07.2012. године до 10.07.2014. године. 

Такође, у прилогу ревизорског, достављени су: 

- Записници са седница Скупштине Субејкта у периоду од 14.12.2013. године до 10.07.2014. 
године; 

- Изјава статутарсног заступника, Мирка Нинковића, о питањима од посебне важности у 
Уговору; 

- Прикази увида у евиденцију АПР-а који се односе на претходно наведене поступке; 
- Уговор о куповини електричне енергије који је за кљ учен дана 23. децембра 201 З. године са 
Друштвом ЕПС Снабдевање д.о.о., Београд и преглед меница које је Субејкт издао. 

На основу Програма приватизације и достављеног табеларног прегледа отуђених основних 
средстава уз ревизорски извештај, утврђено је да сва основна средства које је Субјект отуђио 
од приватизације, нису имала књиговодствену вредност, односно да су била расходована. 
Агенцији су у претходним контролама достављене копије извода пословног рачуна Субјекта, а у 
контроли од 25.07.2014. године, достављене су: картица Купца Експерт- Импорт ВВ КОМ, д.о.о. 
Луњевица, Горњи Милановац (наплаћен износ од 21.125.450,93 динара), картица конта 67060-
Добици по основу продаје опреме (износ од 23.214.336,29 динара) и конта 67061 -Добици по 
основу продаје опреме на кг(износ од 192.157,76 динара). 

Агенцији је достављена Изјава законског заступника Субјекта приватизације и пуномоћника 
Купца, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: Да је од продаје машина, које 
су неупотребљиве и неисправне, а за које је процењено да нису неопходне за даљу 
производњу, остварен приход који је презентован у финасијском извештају као и да су 
средства од продаје тих машина коришћена за редовно пословање Субјекта, односно за 
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доспеле обавезе (порез на имовину, градско грађевинско земљиште, ПДВ, исплата рата по 
репограму са ЕДБ-ом, враћање дела позајмица оснивачу, исплату зарада и сл). 

На конту 03- дугорочни финансијски пласмани је исказан износ од 536.133,21 динар и то: 03870 
- кредити за стамбену изградњу у износу од 468.155,48 динара (Милошевић Душан -
218.433,37 динара и Ранковић Драгослав- 249.722,11 динара) и 03871- пот. за удр.средс. за 
стамбену изградњу у износу од 67.977,73 динара. 

Дана 17.01.2014. године, достављен је Уговор о продаји електричне енергије са потпуним 
снабдевањем закључен између ПД "ЕПС Снабдевање" ДОО, Београд и Субјекта приватизације 
дана 23.12.2013. године, а предмет је продаја, преузимање и плаћање електричне енергије са 
капацитетом испоруке од 182 MWh, роком испоруке од 01. јануара 2014. до 31. децембра 2014. 
године и ценом од 45,79 ЕВРА за један MWh. Средства обезбеђења по наведеном Уговору су 4 
менице ( АА 4432254, АА 4432255, АА 4432256 и АА 4432257). 

На основу Прегледа Регистра меница са сајта НБС, на дан 08.08.2014. године, од 
приватизације, односно 25.12.2013. године Субјект је издао 4 менице ( АА 4432254, АА 
4432255, АА 4432256 и АА 4432257). Правни однов је Уговор о продаји електричне енергије са 
потпуним снабдевањем закључен између ПД "ЕПС Снабдевање" ДОО, Београд и Субјекта 
приватизације дана 23.12.2013. године, а предмет је продаја, преузимање и плаћање 
електричне енергије са капацитетом испоруке од 182 MWh, роком испоруке од 01. јануара 
2014. до 31. децембра 2014. године и ценом од 45,79 ЕВРА за један MWh. 
На основу расположиве документације, вредност уговора на дан 23.12.2013. године износи 
8.333, 78 ЕВРА (956.170,40 динара - 114,7343 средњи курс ЕВРА), проценат потенцијалног 
располагања би био О, 0052% вредности Некретнина, постројења и опреме приказаних у 
Билансу стања за 2012. годину. 

Субјект приватизацV!је је као закуподавац, има закључене следеће Уговор о закупу пословног 
простора: 

- од 23. 12.2013. године са Купцем «Lilly dгogeгie» доо, Београд, као закупцем. Предмет закупа је 
магацин материјала који се налази у Београду-Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, КП бр. 11/1 КО 
Ресник, укупне површине 2.020 м2 . Цена закупа уговорена је на износ од 1,50 ЕВРА по м2 

месечне, односно на укупан износ од 1.200,00 ЕВРА месечне. Плаћања закупнине утврђено је 
месечне и то унапред, до петог у месецу за текући месец. Закуп је уговорен на неодређено 
време са могућношћу једностраног раскVIДа уговора од стране закуподавца у случају 
неизвршења уговорних обавеза закупца, са отказним роком од 15 дана, као и могућношћу 
непосредног исељења закупца од стране закуподавца (у случају доцње закупца са плаћањем 
закупнине у периоду дужем од 45 дана). 
- од 23.12.2013. године са Привредним друштвом «Хлеб и кифле» доо, Београд, као закупцем. 
Предмет закупа је магацин Н.О. који се налази у Београду-Раковица, ул. Ослобођења бр. 1, КП 
бр. 11/1 КО Ресник, укупне површине 252 м2. Цена закупа уговорена је на износ од 1,00 ЕВРА по 
м2 месечне, односно на укупан износ од 1.200,00 ЕВРА месечне. Плаћања закупнине утврђено 
је месечне и то унапред, до петог у месецу за текући месец. Закуп је уговорен на неодређено 
време са могућношћу једностраног раскV~Да уговора од стране закуподавца у случају 
неизвршења уговорних обавеза закупца, са отказним роком од 15 дана, као и могућношћу 
непосредног исељења закупца од стране закуподавца (у случају доцње закупца са плаћањем 
закупнине у периоду дужем од 45 дана). 
Достављене су и следеће картице: 

Конта 65020 - Приходи од закупнина објекта на којој је исказан приход у износу од 
1.175.193,49 динара (до 15.07.2014. године) 
Конта 20200 247000 - потраживања од купаца - повезаних правних «Lilly dгogeгie» доо, 
Београд у износу од 166.621,97 динара и конта 20200 247000 - потраживања од купаца 
«Хлеб и кифле» доо, Београд, у износу од 69.938,07 динара. 
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Агенција је 19.05.2014. године упутила допис МУП-у и Вишем јавном тужилаштву на околност 
пословних односа између Субјекта приватизације и Купца капитала и у вези са наведеним, 
проследила документацију са молбом за провером пословања и пословних односа привредних 
друштава «Двадесетпрви мај - фабрика турбомотора и трансмисија» д.о.о, Београд и «Lilly 
Drogerie» д.о.о, Београд. 

Према Програму приватизације, односно Извештају РГЗ-а 03 бр. 952-91/07 од 23.05.2007. 
године, Субјект користи катастарску парцелу број 552/2 К.О. Кнежевац (нови премер) и објекат 
фабрике за моторе - халу изграђену на наведеној парцели. Наведеној парцели одговара кат. 
парц. број 386/1 К.О. Кнежевац (стари премер) и објекат изграђен на истој у зкул бр. 2119 К.О. 
Кнежевац укњижене на «двадесетпрви мај» ХК, Београд као корисника са правом располагања. 
У теретном листу су, према Извештају РГЗ-а бр. 952-91/07 од 23.05.2007. године, укњижена два 
заложна права на зк. телу 2 у корист «Беобанке» АД, Београд, као и забележба решења о 
извршењу. Надаље је наведено да је, ради укњижбе, потребно земљишно књижном суду 
доставити подобан основ стицања. 
Такође, према Извештају РГЗ-а бр. 952-91/07 од 23.05.2007. године, евидентираном у Програму 
приватизације, Субјект користи и део катастарске парцеле број 11/1 К.О. Ресник, као и објекте 
који су укњижени у зк. ул. бр. 472 К.О. Ресник на ДД «Двадесетпрви мај «ХК, Београд као 
корисника са правом располагања. У теретном листу је, према наведеном Извештају, укњижено 
више заложних права у корист «Беобанке» АД, Београд. Надаље је наведено да је, ради 
укњижбе, потребно земљишно књижном суду доставити подобан основ коришћења дела 
парцела, као и основ стицања објеката, а за неукњижене објекте потребно је извршити 
снимање истих и доставити земљишно књижном суду пријавни лист, одобрење за изградњу и 
употребне дозволе. 
Надаље, увидом у Преписе листова непокретности евидентиране у Програму приватизације, 
као и увидом у Извештај Р ГЗ-а бр. 952-2-169/2007 од 16.05.2007. године наведено је да је у 
увидом у власнички лист за зкул 2119 К.О. Кнежевац,на кат. парц. 386/1 старог премера који 
одговара кат. парц. 522/2 новог премера, уписан објекат који није уписан на Субјект, већ на «21. 
Мај Холдинг». 
Такође, у Извештају РГЗ-а бр. 952-2-169/2007 од 16.05.2007. године наведено је да је увидом у 
катастарски план на кат. парц. 11/1 К. О. Ресник уцртани објекти, као и да је увидом у власнички 
лист за зкул бр. 472 К.О. Ресник констатовано да су објекти уписани као з.к. тело 11/1 К.О. 
Ресник на «21. Мај Холдинг». 

Агенцији су у контроли извршеној 25.07.2014. године достављене копије следећих преписа 
листова непокретности: 

Препис листа непокретности број 4533 К. О. Ресник од 22.07.2014. године 
Увидом у наведени препис листа непокретности констатовано је да у истом Субјект 

приватизације није уписан ни као носилац права на земљишту, ни као носилац права на неком 
од објеката. Субјект је поднео захтев за укњижење објеката бр. 17, бр. 18, бр. 12 и бр. 1, у 
корист Субјекта, на којима је укњижен «двадесетпрви мај «ХК, Београд, дана 04.12.2012. 
године. Према достављеном листу непокретности, по наведеном захтеву није одлучено. 

• У А -Листу подаци о земљишту уписана је КП бр. 11/1, земљиште у грађевинском подручју, 
укупне површине 16 ха 38 ари и 68 м2, а као корисници замљишта у државној својини, са 
заједничким обимом удела уписани: «двадесетпрви мај «ХК, Београд, АД «Фабрика алата и 
опреме», Београд, «21. Мај Графика», Београд, «AI Pack» дао, Суботица и ,.Зара - ЗО" д.о.о, 
Београд. 

• У Б- листу 1. део - Подаци о зградама и другим гређевинским објектима и носиоцима 
права на њима уписана су укупно 42 објеката изграђених на КП бр. 11/1, на којима су као као 
носиоци права приватне односно мешовите својине, као и држаоци објекта у приватној одн. 
мешовитој својини уписани Двадесетпрви мај «ХК, Београд, АД «Фабрика алата и опреме», 
Београд, «21. Мај Графика», Београд, «AI Pack» дао, Суботица и «Зара- ЗО» дао, Београд, и 
Митић Миодраг из Ресника. 
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• У Г- листу Подаци о теретима и ограничењима на КП бр. 11/1 и више објеката изграђаним 
на тој КП уписано је више терета, као и зебележби поднетих захтева. 

У подацима о теретима и ограничењима на кат. парц. 11/1 уписано је заложно право и 
забележбе решења о извршењу, као и забележбе захтева за провођење промене, који су 
уписани у периоду пре приватизације, на непокретностима корисника «21. Мај Холдинг», са 
правом располагања, ради наплате износа по споразумима ( И-7.416/92 1.068.000 динара, 
увећану за приnадајућу камату и трошкове, а по споразуму И-З.4З7/94 од 700.000 динара са 9% 
камате и трошковима И -7-6З4/94 од 5.000.000 динара, увећану за припадајућу камату и 
трошкове, а по споразуму И 7-672/94 и 57.820.4З9,00 динара), из периода пре закључења 
Уговора о продаји каnитала; забележба о nокретању управног спора од 17.01.2012. године nред 
Управним судом nротив Решења Министарства животне средине, рударства и просторног 
планирања од 28.0З.2011. године; забележбе захтева за провођење промене, уписане у 
периоду пре nриватизације; забележбе захтева за уnис права својине по nосебном закону за 
уnис права својине; као и забележбе захтева за упис nрава својине на објектима на којима су 
као власници уписана привредна друштва «Фабрика алата и опреме», Београд и «21. Мај 
Графика», Београд. Такође, уnисана је и забележба захтева за укњижење објекта бр. 17, бр. 18, 
бр. 12 и бр. 1, на којима је укњижен «Двадесетпрви мај «ХК, Београд, а који је поднео Субјект. 

Агенцији је дана 08.11.201 З. године достављене Уверење РГ3 - Службе за катастар 
непокретности Београд 2 02 број: 952-З752/1З-1 од 08.10.201З. године којим се потврђује да је 
увидом у базу података катастра непокретности нумерички део - лист непокретности 45З3 КО 
Ресник утврђено да nостоје уnисани нерешени захтеви на КП 11/1 и то: 
-952-04-ОЗО-780/1З- подносилац захтева Ковачевић Благојевић Снежана од 22.05.201З. године 
упис права својине на објектима по посебном закону, 
-952-02-ОЗО-3346/1З - подносилац захтева Први основни суд у Београду бр.4-1- 159ЗО/1З од 
15.07.201З.године престанак важења забележбе на катастарској nарцели 11/1. 
-952-04-ОЗО-2746/1З- nодносилац захтева Благојевић Наталија од 12.07.201З.године упис права 
својине на објектима по 11осебном закону, 
-952-02-ОЗО-3546/1З- подносилац захтева "21 мај ауто кућа 1 "а.д.од 14.08.201З.године промена 
настала изградњом, доградњом или рушењем зграде на катастарској nарцели 11/1. 
-952-02-ОЗО-З858/1З - nодносилац захтева Лукић Иван од ЗО.О9.201З. године - престанак 
важења забележбе на објекту број 8. 
-952-02-ОЗО-ЗЗ20/1З- подносилац захтева Машинска обрада метала д.о.о. од 11.07.201З.године 
промена носиоца nрава на објекту број 9 и објекту број 1 О, (на објектима бр. 9 и 1 О на кат. 
парц. 11/1 као носилац nрава својине уписано је привредно друштво «Фабрика алата и оnреме» 
д.о.о, Београд), 
-952-02-ОЗО-3667/1З- nодносилац захтева Јовановић Мирослав од ОЗ.О9.2013.године исправка 
у елаборату премера и/или катастру непокретности на објекту број 16, (на објекту бр. 16 на кат. 
парц. 11/1 као носилац права својине уписано је привредно друштво ««3ора - 30» д.о.о, 
Београд), 

У контроли иэвршеној 17.01.2014. године Купац је доставио Уверење РГ3- Службе за катастар 
непокретности Београд 2 02 број: 952-54/14 од 16.01.2014. године којим се потврђује да је 
увидом у базу nодатака катастра непкретности нумерички део - лист непокретности 45ЗЗ КО 
Ресник утврђено да постоје уnисани нерешени захтеви на КП 11/1 и то: 
- 952-02-ОЗО-4067/1З- подносилац захтева Стојановић Драгица од 25.10.201З. године промена 
настала изградњом, доградњом и рушењем објекта, 

- 952-02-ОЗО-4298/1 З - подносилац захтева AL Pack Magacin доо од 20.11.201 З. године 
nрестанака важења хиnотеке на објекту број 2, 
- 952-02-ОЗО-4509/1 З - подносилац захтева Вујовић Дуња од 16.12.201 З. године упис хипотеке 
на објекту број 8, (на објекту бр. 8 на кат. парц. 11/1, као власник уписан је «21, Мај Графика», 
Београд), 
- 952-02-ОЗО-З667/1З - nодносилац захтева Јовановић Мирослав од ОЗ.О9.201З. године 
исправка у елеборату премера и/или катастру непокретности на објекту број 16. 
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У контроли извршеној 30.08.2013. године достављен је Захтев број 952-02-21534/2012 за 
укњижење објекта бр. 17, бр. 18, бр. 12 и бр. 1, на којима је укњижен «Двадесетпрви мај «ХК, 
Београд, у корист Субјекта, који је достављен РГЗ-у дана 04.12.2012. године, а који је поднео 
Субјект. 

Увидом у препис листа непокретности број 4533 К.О. Ресник од 22.04.2014. године 
констатовано је да наведени захтев Субјекта приватизације није решен. 

Такође, у Листу непокретности евидентиране су следеће забележбе: 
забележба захтева за провођење промене бр. 952-02-5-29/2014- промена носиоца права на 
објекту од 24.03.2014. године, на објекту бр. 16 на кат. парц. 11/1, на којем је као власник 
уписан «21. Мај Експерт Импорт», Београд, 
забележба захтева за провођење промене бр. 952-04-47/2013 - упис права на 
непокретностима по Закону о посебним условима за упис права својине од 29.01.2014. 
године, на кат. парц. 11/1, 
забележба захтева за провођење промене бр. 952-02-5-32/2014- промена носиоца права на 
објекту од 04.04.2014. године на објекту бр. 8 на кат. парц. 11/1, на којем је као власник 
уписан «21, Мај Графика», Београд. 

Агенцији је 09.06.2014. године достављене Уверење РГЗ-а број 952-840/14 од 20.05.2014. 
године у којем је наведено да је увидом у базу података констатовано да је у Листу 
непокретности 4533 К:О. Ресник на кат парц. 11/1 постоје уписани нерешени захтеви и то 952-
02-4091/12 од 13.02.2012. године- подносилац «21. Мај Ауто кућа», Београд ,а који се односи 
на промену имаоца права на непокретностима, који је поднет у периоду пре приватизације. 

Такође, 09.06.2014. године достављене Уверење је РГЗ-а број 952-746/14 од 14.05.2014. године 
у којем је, између осталог, наведено да је увидом у базу података констатовано да је у Листу 
непокретности 4533 К.О Ресник на кат парц. 11/1 постоје уписани нерешени захтеви и то: 
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952-02-11898/1 О од 27.1 0.201 О године, подносилац Благојевић Наталије, а 
који се односи на промену на сталу изградњом, доградњом и рушењем објекта; 

952-02-4091/12 1од 1З.О2.201З године, подносилац" Двадесет први мај'' А.Д. 
Ауто кућа из Београда, а који се односи на промену имаоца nрава на 
неnокретностима; 

952-02-8971/12 од 16.01.2012 године, подносилац Ивановић Милован, а који 
се односи на промену имаоца права на неnокретностима које је постало коначно 
04.06.2012 године; · 

952-04-030-780/1 З од 22.05.201 З године, nодносилац Ковачевић Благојевић 
Снежане, а који се односи на упис nрава својине на објектима по nосебном закону; 

952-02-030-ЗЗ46/1З од 15.07.201З године, подносилац Први основни суд у 
Београду бр. 4-1-159ЗО/1 з. а који се односи на nрестанак важења хипотеке; 

952-04-030-2746/1З од 12.07.201З године, подносилац Благојевић Наталија, 
а који се односи на упис nрава својине на објектима по nосебном закону; 

952-02-030-З546/1 З од 14.08.201 З године, подносилац " Двадесет први мај " 
А.Д. Ауто кућа 1, а који се односи на промену насталу изградњом, доградњом и 
рушењем објекта; · 

952-04-ОЗО-З150/1З од 12.07.201З године, подносилац Благојевић Наталија, 
а који се односи на упис nрава својине на објектима; 

952-04-030-З104/1З од 12.07.201З године, подносилац Стефановић Зулфија, 
а који се односи на упис права својине на објектима; 

952-02-030-4067/1 З од 25.1 0.201 З године, подносилац Стојановић Драгица, 
а који се односи на промену насталу изградњом, догр~нs·ом и рушењем објекта; 

952-04-47/14 од 29.01.2014 године, подносилац Сојановић Драгица, а који се 
одНФСИ на упис 1·1рава на непокретностима по закону о посебним условима. 

Препис Листа непокретности број 3103 К.О. Кнежевац од 22.07.2014. године у којем је 
Субјект приватизације уписан као носилац права коришћења градског грађевинског земљишта у 
државној својини и то КП бр. 552/2 површине 95 ари и као носилац права приватне својине на 
објекту број 1 Зграда за производњу саобраћајних средстава- Зграда за производњу мотора. 
У Г листу - подаци о теретима и ограничењима, на КП бр. 552/2 и објекту број 1 изграђеном на 
тој КП, уписане су следеће забележебе: 
- 07.08.201З. године - забележба поднетог захтева за провођење промене број 952-02-ОЗО
З496/201З- исправка у елеборату премера и кат. непокретности и 
- 15.07.201З. године - забележба поднетог захтева за провођење промена број 952-02-ОЗО
ЗЗ46/201 З престанак важења забележбе. 

У контроли извршеној 17.01.2014. године Купац је доставио Уверење РГЗ- Службе за катастар 
непокретности Београд 2 02 број: 952-55/14 од 16.01.2014. године којим се потврђује да је 
увидом у базу података катастра непкретности нумерички део- лист непокретности З10З КО 
Кнежевац утврђено да на КП 552/2 постоји уписан не решен захтев и то: 952-02-ОЗО-3496/1 З -
поносилац захтева је 21 Мај- ФТМТ дао од 07.08.201З. године исправка у елеборату премера. 

Увидом у податке објављене на сајту АПР - Регистар залоге за Субјект приватизације и Купца 
на дан З1.07.2014. године констатовано је да у истом нису регистровани подаци о залози 
покретних средстава Субјекта приватизације. 
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(подаци одштапани са званичне интернет странице АПР-а налазе се у прилогу Извештаја из 
контроле). 

У контроли извршеној 25.07.2014. године Агенцији је достављена Изјава заступника Субјекта и 
представника Купца бр. 428 од 24.07.2014. године, дата под пуном материјалном и кривичом 
одговорношћу, којом је наведено следеће: 
- на непокретној имовини друштва нема уписаних и неуписаних терета (осим оних који су 
обухваћени Програмом приватизације друштва, (У Изјави је наведено да је у прилогу 
достављен лист непокретности бр. 4533 К.О. Ресник од 22.07.2014. године и лист 
непокретности бр. 3103 К. О. Кнежевац од 22.07.2014. године; 
- на покретној имовини друштва нема успостављене ручне залоге, 
-друштво није располагало својом непокретном имовином; 
-друштво није подизало кредите, нити су потписивани нови Уговори о јемству, није издавале 
менице и гаранције, нити је успоставило хипотеку, односно није ни на који начин оптеретило 

имовину; 

- друштво није отуђило основна средства (опрему) за коју је заинтересовано Министарство 
одбране, сходно члану 6. 7. Уговора о продаји и сходно спецификацији опреме која је 
достављна у претходним контролама. 

6.2.4 продати, пренети или на неки други начин отуђити основна средства или нови удео 
субјекта стечен извршењем обавезе предвиђене та ч ком 6.1.1. 

Ревизор "KPMG" д.о.о. Београд у свом извештају од 18.07.2014. године, наводи следеће: "Није 
било продаје, преноса, нити отуђења основних средстава и удела у Субјекту стечених по 
основу извршења обавеза из Уговора о продаји, што је потврђено увидом у евиденцију Агенције 
за привредне регистре о власништву у Субјекту које се није мењало у периоду од 11. јула 201 З. 
године до 10. јула 2014. године, сем за горе поменути износ повећања основног капитала на 
терет сопствених удела Субјекта. Такође, увидом у регистар основних средстава констатовано 
је да набављена основна средства по основу обавезних улагања на основу Уговора о продаји, 
нису отуђена у односном периоду." 
Надаље, ревизор је констатовао да је Купац извршио наведену уговорну обавезу. 

У поступку контроле извршене дана 25.07.2014. године, Агенцији су достављене аналитичке 
картице основних средстава унетих на име обавезне инвестиције дефинисане тачком 6.1.1. 
Уговора. 

Увидом у податке објављене на сајту АПР- Регистар привредних субјеката на дан 31.07.2014. 
године за Субјект приватизације у делу Чланови 1 Сувласници утврђено је да је Купац - Lilly 
Dгogerie 000, Београд- власник са 97,28% удела Субјекта, Субјект у висини од 2,72% удела. 
(Подаци са сајта АПР-а на дан 31.07.2014. године штампани су у прилогу Извештаја) 

Такође, увидом у податке објављене на сајту АПР- Регистар залоге, на дан 31.07.2014. године, 
констатовано је да у истом нема уписаних података о залози удела Субјекта приватизације. 
(Подаци са сајта АПР-а на дан 31.07.2014. године штампани су у прилогу Извештаја). 

Имајући у виду наведене податке са сајта АПР-а, констатовано је да Купац није прекршио 
наведену уговорну одредбу. 

6.2.5 повећати основни капитал субјекта новим улазима (докапитализација), вршити 
издавање хартија од вредности или других финансијских инструмената који се могу 
конвертовати у капитал субјекта, нити гласати на органима управљања субјекта за 
доношење одлуке о повећању основног капитала, осим уколико се повећање основног 
капитала врши по основу извршења обавезе из члана 6.1.1. Уговора. 
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Ревизор "KPMG" д.о.о. Београд у свом извештају од 18.07.2014. године, наводи следеће: 
"Извршен је увид у евиденцију Агенције за привредне регистре, којим је констатовано да је 
извршено повећање основног капитала субјекта у износу од РСД 20.359.000 на терет 
сопствених удела у Субјекту, које је горе детаљно оnисано, а које је у складу са чланом 6.2 
основног уговора, став 6.2.5. Додатно, остварен је увид у записнике са седница управних органа 
и узета је Изјава законског заступника који је потврдио горе наведено. Сем ове, није било 
других промена које се тичу основног капитала Субјекта. 
Према томе, сходно неведеном констатовали смо да је Купац испунио захтев из члана 6.2 
Уговора о продаји, ставови од 6.2.1. до 6.2.5." 

Обавештењем о испуњењу инвестиционе обавезе од 23.04.2014. године, Агенција је 
прихватила извршење инвестиционе обавезе у износу од 20.359.000,00 динара и позвала 
Купца да у року од 30 дана достави доказе о упису повећања основног капитала, сагласно 
Уговору, у Агенцији за привредне регистре, како би Агенција за приватизацију могла да донесе 
Решење о стицању сопствених удела Субјекта приватизацV!је. 

Увидом на сајт Агенције за привредне регистре евидентирана је Одлука о повећању капитала 
донета од стране Скупштине друштва дана 25.04.2014. године на основу које се повећава 
основни капитал друштва у неновчаном делу за износ обавезне инвестиције по Уговору о 
продаји друштвеног капитала методом јавне аукције од 10.07.2012. године, која је извршена 
улагањем у грађевински објекат односно у санацију крова у износу од 20.359.000,00 динара коју 
је извршио Lilly Dгogerie DOO. Укупна вреност основачког капитала, према Одлуци, након 
повећања износи 747.691.000,00 динара. 

Агенција за приватизацију је 28.05.2014. године издала Решење о стицању сопственог удела 
којим се утврђује да је субјект приватизације Друштво са ограниченом одговорношћу «21. Мај 
Фабрика турбомотора и трансмисија», Београд, матични број: 17064100, стекао сопствени удео 
у износу од 20.359.000,00 динара, на основу извршене обавезе инвестирања која је утврђена 
одредбом 6.1.1 Уговора о продаји друштвеног капитала. 

У подацима о забележбама у АПР-у уписана је забележба којом се Уписује у Регистар 
привредних субјеката Решење Агенције за приватизацију број 10-1019/14-348-3/01 од 
28.05.2014 године о стицању сопственог удела субјекта приватизације DVADESETPRVI MAJ
FABRIКA TURBOMOTORA 1 TRANSMISIJA. 1. Утврђује се да је субјект приватизације 
DVADESETPRVI MAJ-FABRIКA TURBOMOTORA 1 TRANSMISIJA матични број 17064100, стекао 
сопствени удео у износу од 20.359.000,00 динара, на основу извршене обавезе инвестирања 
која је утврђена одредбом 6.1.1. уговора о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције 
11 Ов.бр. 3294/2012 од 10.07.2012 године. 2. Сопствени удео из става 1. овог решења субјект 
приватизације не може продати, пренети, оптеретити или њиме на други начин располагати за 
време извршења обавеза из уговора о продаји друштвеног капитала методом јаве аукције 11 
Ов.бр. 3294/2012 од 10.07.2012 године 

Решењем АПР-а БД 46758/2014 од 03.06.2014. године уписано је у Регистар привредних 
субјеката Решење Агенције за приватизацV!ју број 10-1019/14-348-3/01 од 28.05.2014 године о 
стицању сопственог удела којим се утврђује да је субјект приватизације Друштво са 
ограниченом одговорношћу «21. Мај Фабрика турбомотора и трансмисија», Београд, матични 
број: 17064100, стекао сопствени удео у износу од 20.359.000,00 динара, на основу извршене 
обавезе инвестирања која је утврђена одредбом 6.1.1 Уговора о продаји друштвеног каnитала. 

Решењем АПР-а БД 41531/2014 од 16.05.2014. године усвојена је регистрациона пријава и у 
Регистар привредних субјеката регистрована промена података код DVADESETPRVI MAJ
FABRIКA TURBOMOTORA 1 TRANSMISIJA., Београд и то промена чланова тако што је уписан 
удео Субјекта у висини од 2,72%, а за привредно друштво Lil/y Dгogerie DOO брисан удео од 
100% и уписан удео од 97,28%. 
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(Подаци са сајта АПР-а на дан 31.07.2014. године штампани су у прилогу Извештаја) 

6.3. Уговора, Купац се обавезује да ће, у периоду од 2 (две) године од дана закључења 
Уговора, обезбедити континуитет делатности субјекта. Под континуитетом делатности у 
смислу овог става 6.3. се подразумева обавеза да Купац обезбеди да субјект, 
настављајући са обављањем претежне делатности за коју је субјект био регистрован на 
дан одржавања аукције као и у оквиру делатности - трговина аутомобилима и лаким 
моторним возилима (шифра 4511), током двогодишњег периода, у свакој години 
наведеног периода, рачунајући од дана закључења Уговора, одржи или увећа ниво 
пословног прихода у односу на ниво пословног прихода оствареног према последњем 

финансијском извештају, важећем на дан закључења Уговора, обрачунатог у ЕУР по 
средњем курсу НБС за посматрану годину. 

Уговор је закључен 10.07.2012. године, 

Прва година- период од 10.07.2012. године до 09.07.2013. године 

Како Купац за наведени период није обезбедио континуитет пословања у складу са тачком 6.3. 
Уговора, Агенција је 28.10.201 З. године, донела одлуку о остављању последњег накнадног рока 
за извршење предметне обавезе по којој је Купац поступио са даном 13.12.2013. године, што је 
констатовано на 426. седници Комисије, одржане дана 14. и 15.04.2014. године. 
На основу ревизорског извештаја "KPMG" д.о.о. Београд, достављеног 26.12.2013. године (по 
истеку наведеног рока), пословни приходи за период од 10. јула 2012. године до 13. децембра 
2013. године, износе 122.362.093 динара (1.075.621 ЕВРА), што у односу на 2011. годину 
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посматрајући у динарима представља повећање од 36%, а прекурсирано у ЕВРИМА по 
просечном средњем курсу за посматрани период повећање од 21%. 
Q.~!~~.Р~ .. ':.I-~ ... 1.:!.92!191:!.1:!_~_1ЈЈ~~!Q_.q~_упор.::..е"'"н·с .. и:....;..;...м ...... п.._.ес...L....ис...со"""'""и .......... м ...... а ....... :......., __ ....... _____ ,... ..... -···--·----·-···-... , ... ---.. -·-----

10.07.2012. 10.07.2012. 
ДО 

13.12.2013. 

3:... Пове_ђ§!iре ~~едноgуи ~~лих.!'!_У.~ИН~Ig!_ _____ ... __ ..................... - ....... __ ......... .. 

4. C.II!I.~~~-J:I:>.~-~P-eднoc:r.:'.1....!~:':!!::!~~Y~!:1.Ha~.~-----·······--···---.......... . 
стали nOCJ..:IQ~f:I.!'!!!P.!:1.'5.9.дl-1 __ .. -------·-·- ....... .. .............. .. __ 1.~?2.4?J ..... L .. . 

,Y~_!If:IO np_!:1.~Q8!::! ... 28 . .!:1.E2д~J~!::! ... 9.C.:!§.I.!.!!::! ... Ili?.~I1 .. 1?.!'1'.:1!::!1l~!-1~()8~ .. 1.1.!?:!:?l .... j------·~7 .В.§Q,?~_..i ____ L ---···ј· .... -........::..:....:..:...;:..; 
: ... Cflll.§.l._l:f:>.~~.?..~l пя~~ђ~ .. Ј:!:>..~~Р..~.дi:!~С.:::Г!:.! .. .!~!.!!::!Ј:<:"! .. У.':!ина~5.1..1~?."-4 ' 6_4 __ .5 __ в. ___ 2 ___ .. _о_.о_;...9;;..._,_1!,___6::....4:..:..:.5:...:В.-=2..:.::.0...::..09..:.......... 
~Y.~.J.iO .. .Il.Q~J.:!Q~_':'..!::! ... '.:'.J.?.'.t_X._<?В.~ . .Y-~g.f\J~+1.} ___________________________ ... 1_............;;; __ 1..:.:2::::2.:.~~~~-~----

За другу годину, Ревизор "КПМГ" д.о.о. Београд у свом извештају од 18.07.2014. године, наводи 
следеће: "У вези чланом 6.3. Уговора о продаји као и Анексом 1 истог уговора, одржавање 
континуитета делатности Субјекта, дат је преглед пословних прихода од продаје за период од 
14. децембра 2013. године до 10. јула 2014. године у динарима и еврима који је упоређен са 
базном 2011. годином, закључно са 31. децембром 2011. године, ради утврђивања да ли је 
Субјект задржао континуитет пословања, тачније да ли су приходи за горе наведени период 
исти или већи у динарима односно еврима у односу на базну 2011. годину. 

г~беЈ.2~ бp. _ _1_:: .... Q~I.~.~~':.I~~.Oc.r:1..9.~.!:!~ .... f.1PИX98.1.'.1 .... !~.'.~Yђ_!?._~--~--,~-~.~.t!9~ .... 1.:!.~~-9.~Y~Y.~4.12 :2o1 
i Опис ! 2011. 10.07.201 
1 

1 ;_J]p~98~9tLn..!i9д·~l~-~ ............. =:· .. .-:::.::: ....... =::«:.:::·:.:~ ....... :-···:-......... ~=--·---·"'"'" ---~-.... -................................. _ .. ,...... .:..::.::.. ... : .. с: ..... :: ... ::-.::.::::= 
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..... ~: ... G..fi!I.~.J:!:>.~f:I::>.~P..~.8.J:I.Q2!1,1 З~J.:I.I.IJ.~.~ ... Y.~.!:!§.I..~I!i: ....... - .. ·----.... . -100% ............. ____ """" __ ",~"" 
........... ?..9.?~0. 

225% 
-16% 
В.В.% ......................................................... 

--.. ·--·····~.?.~. 

Дати преглед показује да пословни приходи у 2011. години износе РСД 89.953.365 (ЕУР 
882.382) .. Пословни приходи за период од 14. децембра 2013. године до 10. јула 2014. године 
износе РСД 169.132.934 (ЕУР 1.463.359), што у динарима представља повећање укупних 
прихода од 88%,а прекурсирано у ЕУР-е по просечном средњем курсу за посматрани период 
повећање од 63%. 
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У 2011. години приходи од продаје и остали пословни приходи су износили РСД З7.850.7З4 
(З71.290 ЕУР), а за период од 14. децембра 201З. године до 10. јула 2014. године приходи од 
продаје и остали пословни приходи износили су РСД 125.625.66З (ЕУР 1.086.929), што 
посматрано у динарима представља раст прихода од продаје и осталих пословних прихода од 
2З2%, а прекурсирано у ЕУР по просечном средњем курсу за посматране периоде раст од 
19З%. 

Од укупне продаје делова у износу од РСД 88.97З.О10 у периоду од 14. децембра 201З. године 
до 10. јула 2014. године, Купцу је продато делова у износу од РСД 82.02З.5З9. 

Од прихода од продаје и осталих пословних прихода према аналитичким картицама Субјекта, 
изабрани узорак у износу од РСД 1 02.405.9З1 је потврђен увидом у фактуре. Од укупног износа 
изабраних фактура, утврдили смо, увидом у изводе, да је износ од РСД 94.116.194 наплаћен. 

Увидом у књиговодствене евиденције Субјекта, утврдили смо да остварени приходи од продаје 
осталих пословних прихода у периоду од 11. јула 201 З. године до 1 О. јула 2014. године износе 
РСД 154.112.990, што посматрано у динарима представља раст прихода од продаје и осталих 
пословних прихода од З07%, а прекурсирано у ЕУР (износ од ЕУР 1.З40.0З6) по просечном 
средњем курсу за посматрани период раст од 261% у односу на базну 2011. годину". 

Табела бр. З. - Рекатулација исказаних пословних прихода према ревизорским извештајима, по 
годинама: 
, ............... - .................................................................................................................... --················-··--······---········--·-···············-·····-··· ... --·······-·····т········-····-········-····-·······-····г·····--··-·--···················-·--,--······-··-···········-············-····-·т·················-·········································, 

: 10.07.2012. 10.07.2012. 14.12.2013. 
ДО 

Опис 
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но пословни приходи у ЕВРИМА по просечном 

.f?.Y__ ····················-····-····-·····-······-····-····-····-···----·······-·····-·····--·-·--·····-··············-··--·-----····-··'··-·-····---' 

На основу расположиве документације, Завршних рачуна за 2011, 2012. и 201З годину и 
Закључних листова, Субјект приватизације је исказао следеће пословне приходе: 
Табела 4- Пословни ПDII'IXCiд 
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На основу доступне документације, утврђено је да је за другу годину, односно за период од 
14.12.2013. године (када је прихваћено извршење обавезе континуитета за прву годину) до 
10.07.2014. године, Субјект исказао пословне приходе у износу од 1.460.692 ЕВРА 
(168.841. 780,03 динара) што је 185% више у односу на базну 2011. годину, када су пословни 
приходи износили 882.323 ЕВРА (89.953.000,00 динара). 

Контролом пословне документације Субјекта на основу које је извршено евидентирање 
пословних прихода, утврђено је да је Субјект у Првој години као пословне приходе исказао и 
приходе од продаје старих (амортизованих) основних средстава у укупном износу од 
10.148.731,39 РСД. 
Имајући у виду да се на основу Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 
46/06 и 111/09), контном оквиру, правилнику о примену контног оквира, МРС и МСФИ, приходи 
од продаје основних средстава (Добици) исказују у оквиру Групе 67 - Осталих прихода односно, 
односно на аналитичким рачунима у оквиру рачуна 670 - Добици од продаје нематеријалних 
улагања, некретнина, постројења и опреме, односно да не припадају пословним приходима 
(приходи исказани на контима групе 60 - Приходи од родаје робе, 61 - Приходи од продаје 
производа и услуга, 62 - Приходи од активирања учинака и робе, 63 - Промена вредности 
залиха учинака, 64 - Приходи од премија, субвенција, дотација и слично и 65 - Други пословни 
приходи) извршили смо неопходну корекцију исказаних пословних прихода. 

Од укупно исказаних пословних прихода у износу од 168.841.780,03 динара, 82.023.539,20 
динара је остварено на основу Уговора о продаји резервних делова за уговорену купопродајну 
цену у износу од 82.023.539,20 динара (плус ПДВ), закљученог дана 07.04.2014. године између 
Субјекта nриватизације и Куnца капитала. Агенцији су уз Уговор достављени и рачуни којима 
Субјект фактурише робу Купцу по наведеном Уговору (од бр.319278 до бр.319286). 

Везано за наведени пословни однос Субјекта и Купца, Агенција је упутила допис Тужилаштву 
и МУП-у и проследила предметну документацију. 
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Такође, уз ревизорски извештај достављена је и копија извода текућег рачуна Субјекта 
приватизације бр. 103 од 23.06.2014. године, на којем је евидентирана компензација 
спроведена између Субјекта и купца капитала «Lilly drogerie» доо, Београд у укупном износу 
од 87.194.421,28 динара, по основу које је Субјект наплатио своја потраживања и смањио 
своје обавезе према Купцу у виду узетих позајми ца. 

У поступку контроле извршене 25.07.2014. године, достављен је и Уговор о пружању услуга 
закључен 01.04.2014. године између Субјекта и привредног друштва ZU apoteka " Lilly drogerie" 
д.о.о, Београд (МБ 17670816), по којем је Субјект приватизације- Давалац услуга (сређивање 
полица, одржавање техничке исправности објекта, електричарски радови, радови на водоводно 
канализационим системима, столарски, молерски и браварски радови) а Корисник услуга - ZU 
apoteka" Lilly drogerie" д.о.о, Београд ће на име накнаде даваоцу услуга исплаћивати месечно 
износ од 600.000,00 динара (плус ПДВ). 
Достављени су рачуни за услуге по Уговору, испостављени предметном друштву и то: 

бр. 319317 у износу од 720.000,00 динара од 05.05.2014. године; 
бр. 319332 у износу од 900.000,00 динара од 02.06.2014. године; 
бр. 319348 у износу од 759.316,03 динара од 01.07.2014. године; 

На основу достављене картице купца ZU apoteka " Lilly drogerie" д.о.о, Београд, потраживања 
Субјекта износе 159.316,00 динара. 
Напомена: Под наведеним матичним бројем на сајту Агенције за приврене регистре, није 
пронађено привредно друштво ZU apoteka" Lilly drogerie" д.о.о, Београд. 

Такође, у поступку контроле достављен је и Уговор ДМБ/2014 закључен између РС, Војска 
Србије, Команда ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод 
"Мома Станојловић" - Наручилац и Субјекта - Испоручилац (на заводном печату 
Ваздухопловног завода је Пов.бр. 02-1-4/2321-17 од 19.06.2014. године, а на заводном печату 
Субјекта је бр. 367 од 23.06.2014. године), чији је предмет испорука за хелихоптре Газела: 
разводника (2 ком.), генератора (12 ком.) и заптивка (10 ком), укуг1не вредности 5.817.251,52 
динара. Достављен је рачун бр. 319337 у износу од 5.817.251,52 динара од 24.06.2014. године 
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Република Србија 

Текући рачун: на према подацима са сајта НБС на дан 08.08.2014. године ликвидан. 

У поступку контроле извршене 25.07.2014. године, Агенцији је достављен и Сопствени извештај 
за правно лице издат дана 22.07.2014. године, од стране УБС- Кредитног бироа. 
- Кориwћење текућег рачуна- укупно 6 са укупним просечним приливом од 15.1З4.671,6З 
ДИНара, ОДНОСНО ОДЛИВОМ ОД 15.1 З7.491, 1 З ДИНара, 
-Блокаде: евидентиране током 2007,2008, 2010, 2011, 2012. и 201З. године у трајању од 7 до 
1464 дана, 
- Кориwћење кредита - не постоје подаци 
- Јемство по кредитима - не постоје подаци 
- Кориwћење лизинга - не постоје подаци 
- Кори wћење гаранција - не постоје подаци 
- Интервенције по гаранцијама- не постоје подаци, 
-Дато јемство по гаранцијама- не постоје подаци. 
- Кориwћење непокривених акредитива -не постоје подаци 
-Дато јемство по непокривеним акредитивима - не постоје подаци 

Ревизор "KPMG" д.о.о. Београд у свом извештају од 18.07.2014. године, наводи следеће: 
.,Краткорочне финансијске обавезе Субјекта на дан 10. јул 2014. године износе РСД 21.454.944. 
Увидом у Уговоре о зајмови ма, Уговоре о уступању потраживања, Уговоре о асигнацији, као и 
банковне изводе утврђено је да се на Купца односи целокупан износ од РСД 21.454.944. Током 
периода од 1 О. јула 201 З. године до 1 О. јула 2014. године дошло је до смањења краткорочних 
финансијских обавеза, по основу прилива од прихода од продаје (како редовних, тако и 
осталих). 

l<!.:>'_pa КР.~.:~~9Р-.9~tЈИХ~фИ_1::1_~~~.91,',11(?,~ИХ2§~!=!~~~-· е П 
Of11:1.9. ... ~.MY~~~-~ ............. --·-········----г~---Ј,О.О?.,~О_!~ -

'--------"~""'"""'"- -·- ј 16.215.929 

-61% ---...... .._ YroE!2_E~-~.f1P-И~!!~J:!?.Y.8YI)' ·-
-81% 

···-·········-·-·~~ .. --... ---Укупно I<P.!!.~~':!.~~9.~!3.-~~J. ____ 11 .. ~:?.1_§. 795,00 L ___ ?..1.:45:1~ 

Укупан износ позајмица датих Субјекту на дан 10. јул 2014. године је РСД 400.000. Увидом у 
Уговор о зајму утврђено је да је позајмица бескаматна, да нису захтевана средства 
обезбеђења, као ни други услови, у износу који је потребан за исплату. 
Средства која је Субјекат примио на основу Уговора о приступању дугу износе РСД 21.054.944 
и коришћена су за плаћање извршених, а ненаплаћених услуга од следећих предузећа: ЈКП 
"Градска чистоћа", "Електродистрибуција Београд" и "Дунав осигурање". 

Тuр<~зијс 23, 11000 Бсоrр~Щ, Република Србиlа тел: 011/3020 800 факс: 0'1'1/3020 628 e-maf1: info@priV,I'$ www.priv.ra 
ПИБ 100065815 БРОЈ ЖИРО РАЧУНА 640-1327721-76 

www.ci
ns

.rs



АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 
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У поступку контроле, извршене дана 25.07.2014. године, Агенцији је достављен Уговор о зајму 
закључен дана 14.07.2014. године (након истека друге године) између Купца и Субјекта а 
предмет је позајмица Купца у износу од 2.800.000,00 динара, копија извода бр. 118. од 
14.07.2014. године (када је извршена уплата предметног износа од стране Купца и плаћање 
обавеза Субјекта - према Пореској управи Раковица -1.800.000, динара и добављачу Стен у 
износу од 1.307.021,10 динара) и картица конта 429241 на којој је исказана обавеза Субјекта у 
датом износу. 

На основу аналитичке картице конта 429 - Остале краткорочне финансијске обавезе на дан 
25.07.2014. године, исказан је износ од 20.254.943,88 динара и то: 
- 429220- Уговор о за ј му ............ ....................................................... 400.000,00 динара; 
-429226- Уговор за Дунав ................................................................. 14.536.075,78 динара; 
- 429229- Уговор за Агенцију за приватизацију ................................. 3.980.000,00 динара; 
- 429230- Уговор о уступ.потраж. заостале плате ............................... 648.469,53 динара; 
-429233- Уговор о уступ.потраж. заостале плате ............................... 108.412,79 динара; 
-429234- Уговор о приступању дуга БВК ...................................... 5.405.905,75 динара; 
-429235- Уговор о уступ.потраж. заостале плате ............................... 249.246,94 динара; 
- 429236- Уговор о уступ.потраж. заостале плате ............................... 86.833,09 динара; 
- 429241 -Уговор о зајму ... ................................................................ 2.800.000,00 динара; 

На основу исте утврђено је да су Остале краткорочне финансијске обавезе Субјекта смањене 
(на дан 31.12.2013. године износиле су 112.515.795,10 динара, на дан претходне контроле 
25.04.2014. године износиле су 95.205.191,91 динара). 

ПРИЛОГ 1 - ОБАВЕЗНИ СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ 
6.4. Купац се обавезује да ће извршавати све обавезе из Социјалног програма који ће се 
примењивати у субјекту након закључења Уговора (Прилог 1) који је саставни део 
Уговора. 
Уколико субјект нема довољно новчаних средстава за испуњење било које обавезе из 
Социјалног програма, Купац је обавезан да субјекту из сопствених извора обезбеди 
средства за испуњење истих обавеза. Ради избегавања сваке сумње, уколико би Купац 
као већински власник субјекта наведена средства обезбедио у виду позајмице субјекту, 
таква позајмица би морала бити без камате и без захтеваног обезбеђења или других 
услова, у износу који је потребан за исплату, а све у складу са одредбама Социјалног 
nрограма. Купац је обавезан да поштује сва ограничења установљена Уговором. 

На дан приватизације 14 запослених - на дан последње контроле - 34 запослена {Према 
подацима које је Субејкт доставио: 20 запослених на неодређено и 14 запослених на одређено 
време) 

Према Изјави заступника Субјекта, Мирка Нинковића, бр. 431 од 25.07.2014. године под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу наведено је да је у друштву запослено на неодређено 
време укупно 21 радник, од којих је 1 са 10% радног времена, као и 1 З радника на одређено 
време. 

Агенцији је, дана 29.11.2012. године, достављен а копија Уговора о раду од 18.07.2012. године 
са запосленим Нинковић Мирком, који је закључен на неодређено време и копија Уговора о 
правима, обавезама и одговорностима директора од 01.11.2012. године, закљученог са 
Ћировић Зораном, као и копије пријава надлежном фонду. 

Достављена је Одлука о исплати отпремнине за 1 запосленог, Горуновић Радомира, од 
31.10.2012 .. године због коришћења права на старосну пензију, као и доказ о исплати 
отпреми не. 
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У Субјекту није организован синдикат заnослених. 

Агенцији је достављен Правилник о организацији и систематизацији nослова бр. 098 од 
26.02.2013. године, а у контроли је извршен увид у исти. 

Такође, достављена је Систематизација радних места у Субјекту бр. 099, која је донета 
26.0.201 З. године. 

Технолошки вишак (Нема принудног отnуштања радника): 

Купац се обавезује да у периоду од 1 године од дана закључења Уговора, неће бити 
отnуштања по основу технолошког вишка, осим ако буде другачије договорено са 
репрезентативним синдикатом односно запосленима Субјекта. У случају смањења броја 
запослених по основу технолошког вишка у договору са репрезентативним синдикатом 

односно запосленима субјекта, у периоду од 1 године након дана закључења Уговора, 
Купац прихвата да обезбеди да субјект исплати отпремнине у износу који је споразумно 
договорен са репрезентативним синдикатом односно запосленима субјекта. 

Рок од 1 године утврђен наведеним ставом Прилога 1 - Обавезни социјални програм 
истекао је 10.07.2013. године. 

Ревизор "KPMG" д.о.о. Београд у свом извештају од 18.07.2014. године, наводи следеће: "У 
вези са чланом 6.4. Уговора о nродаји, констатовали смо следеће: 
1111 Куnац није вршио о·г11уштање запослених који су преузети по основу Уговора о продаји. У 
nериоду од 11. јула 2013. године до 10. јула 2014. године, бројно стање заnослених nовећано је 
за 6 радника којих су заnослени по основу уговора на неодређено време. Узети су ОПЈ и ОД 
обрасци Субјекта за јул 2013. године и јун 2014. године и уnоређени са nлатним сnисковима 
заnослених, како би се утврдило да се исти стално заnослени налазе на оба сnиска. 

У контроли извршеној 25.07.2014. године Агенцији је достављена Изјава застуnника Субјекта и 
nредставника Куnца бр. 428 од 24.07.2014. године, дата nод nуном материјалном и кривичом 
одговорношћу, којом је наведено да није било отпуштања, односно nрестанка радног односа по 
било ком основу, укључујући одлазак по основу nроглашења заnосленог технолошким вишком. 
Такође, н111је се мењао начин обрачуна зарада у друштву. 

Агенцији је у ранијим контролама, достављено Решење о престанку радног односа за 
заnосленог- бившег директора, од 31.10.2012. године, због престанка nотребе за његовим 
радом, у складу са Одлуком о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу 
рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију у Субјекту од фебруара 201 О. 
године, на основу којег је бившем директору Субјекта, престао радни однос 31.10.2012. године 
и на основу којег му се исnлаћује отпремнина у износу од 947.040,00 динара, а што је 300 еур, у 
динарској nротиввредности, за сваку навршену годину радног стажа. Такође, достављена је 
изјава запосленог, којом се саглашава са понуђеном опцијом којом се исплаћује 300 еур по 
години радног стажа, као и извод са текућег рачуна Субјекта, на којем је евидентирана исплата 
отпремнине у неведеном износу. 

Наведена уговорна обавеза је истекла у периоду од 1 године од дана закључења Уговора. 

Зараде (Редовна исплата зарада): 

Купац се обавезује да ће у периоду од наредних 2 (две) године од дана закључења 
Уговора, обезбедити да субјект редовно исплаћује зараду запосленима и то у роковима и 
на начин утврђен општим актом субјекта. 
Уколико субјект нема довољно новчаних средстава за испуњење било које од горе 
наведених обавеза из Социјалног програма, Купац је обавезан да субјекту из сопствених 

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

www.ci
ns

.rs



АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

извора обезбеди средства за испуњење истих обавеза. Ради избегавање сваке сумње, 
уколико би Купац као већински власник субјекта наведена средства обезбедио у виду 
позајмице субјекту, таква позајмица би морала бити без камате и без захтеваног 
обезбеђења или других услова, у износу који је. потребан за исплату, а све у складу са 
одредбама Социјалног програма. Приликом испуњења обавеза по основу Социјалног 
програма Купац је обавезан да поштује сва ограничења установљена Уговором. 

Ревизор "KPMG" д.о.о. Београд у свом извештају од 18.07.2014. године, наводи следеће: "У 
вези са чланом 6.4. Уговора о продаји, констатовали смо следеће: 
iiit"Kyпaц није вршио отпуштање запослених који су преузети по основу Уговора о продаји. У 
периоду од 11. јула 201З. године до 10. јула 2014. године, бројно стање запослених повећано је 
за 6 радника којих су запослени по основу уговора на неодређено време. Узети су ОПЈ и ОД 
обрасци Субјекта за јул 201З. године и јун 2014. године и упоређени са платним списковима 
запослених, како би се утврдило да се исти стално запослени налазе на оба списка. 
ru Текући рачун Субјекта је према евиденцији Народне банке Србије био блокиран од 1 О. јула 
201 З. до 01.08.201 З. године, као и од 17. октобра 201 З. до 5. новембра 201 З. године, односно 
укупно 41 дан. Према подацима са званичног портала Народне банке Србије на дан 1 О. јул 
2014. године Субјекат нема блокаду текућег рачуна. И поред блокаде, зараде радника су се 
редовно измиривале потписивањем уговора о асигнацији за исплату зарада са Купцем 
Субјекта, који је потом измиривао обавезе за порезе и доприносе запослених као и њихове нето 
зараде. Остварили смо увид у изводе којима су обавезе по основу зараде измирене у период 
од јула 201 З. године до јуна 2014. године." 
W~ Од Субјекта је узет консолидовани упит стања из Пореске управе, са прегледом свих рачуна а 
свих извора у фискалној 2014. години (са стањем на дан 09. јул 2014. године) на коме је 
евидентиране да је Субјект у претплати свих пореза и доприноса, те нема неизмирених обавеза 
у 2014. години по тим основама. 
w У току друге године након Дана испуњења, Купац је обрачунао и исплати о обавезе закључно 
са 1Y.t.:!~_IS.9..1Y.1..!§1 ... Y .... ~.~-9. .. 8Y .. ~.§I .... ~~~8~ћ~'.l!l ... r.:'P~~~~8Q.~:, ....... _.,_ ........ __ ................ - ... - ... - .......... .. 
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Просечна нето зарада у посматраном периоду износила је РСД З6.856. 
Сходно горе наведеном, констатовали смо да је Купац испунио све обавезе по Социјалном 
програму (приложеног у виду Прилога 1 Уговора о продаји) и у складу са чланом 6.4. Уговора о 
продаји." 

У прилогу ревизорског достављен је: 
приказ увида у евиденцију НБС који се односи на принудну наплату, 

Уговори о позајмицама, 
консолидовани упит стања из Пореске управе, за 2014. годину, закључно са стањем на 
дан 09. јул 2014. године, 
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преглед поверилаца који су отпустили свој дуг према Субјекту. 

Неисплаћене из периода пре приватизације: 
Агенцији је у претходним контролама достављен списак 244 запослена, којима су исплаћене 
зараде из периода пре приватизац1!1је. 
Агенцији је, 04.09.201З. године, достављена Изјава директора Субјекта од ОЗ.О9.201З. године, 
која се односи на стање обавеза по основу доспелих, а неисплаћених зарада, дата под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, којом наводи да је на дан ЗО.О8.201З. године, 
друштво имало обавезу да исплати укупно 285 запослених по основу доспелих, а 
неисплаћених зарада из периода пре приватизације, а да је исплаћено укупно 267 запослених, 
а остало је неисплаћених 18 запослених. Од тих 18 запослених, 11 је преминуло, а осталих 7 
не могу да пронађу, јер према инфирмацијама којима располажу, већина је у иностранству. 

На 405. седници Комисије за предузимање мера по извршеним контролама одржаној 
1З.О6.201З. године, у вези са неисплаћеним зарадама из периода пре приватизације, Агенција 
је донела следећу Одлуку: «Имајући у виду да су у току извршни поступци по основу тужби 
које су запослени покренули против Субјекта за неисплаћене зараде из периода пре 
приватизације (1997-1999. године, 2001-2002 године и 2006-2007. године), не предузимати 
мере према Купцу.» 

Текуће зараде: 

У претходној контроли констатовано је да је последња зарада исплаћена за март 2014. године, 
дана ОЗ.О4.2014. године. 

У контроли је достављена следећа документација: 

-копије обрачунских листи запослених за април, мај и јун 2014. године, 
- извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП - ПУРС) од 
18.07.2014. године- Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку 
да је Субјект као порески обвезник поднео пореску пријаву електронским путем, 
- Детаљна рекапитулација исплате по радницима за април, мај и јун 2014. године, која је 
потписана од стране запослених и у којој је наведен бруто и нето износ зараде за запослене, 
која је потписана од стране директора Субјекта Зорана Ћировића и оверена печатом Субјекта, 
- Спецификација плата за период јануар - децембар 201 З. године, са наведеним бројем 
запослених по месецима, датумом исплате зараде, износима бруто зараде, нето зараде и 
износима по основу пореза и доприноса по месецима, која је потписана од стране заступника 
Субјекта Мирка Нинковића и оверена печатом Субјекта, 
- Спецификација плата за период јануар - децембар 201 З. године, са наведеним бројем 
запослених по месецима, датумом исплате зараде, износима бруто зараде, нето зараде и 
износима по основу пореза и доприноса по месецима, која је потписана од стране заступника 
Субјекта Мирка Нинковића и оверена печатом Субјекта, 
- Спецификација плата за период јануар- јун 2014. године, са наведеним бројем запослених 
по месецима, датумом исплате зараде, износима бруто зараде, нето зараде и износима по 
основу пореза и доприноса по месецима, која је потписана од стране заступника Субјекта 
Мирка Нинковића и оверена печатом Субјекта, 
- копије извода са текућег рачуна Субјекта од 10.06.2014. године, од 11.07.2014. године, од 
07.07.2014. године, од 25.06.2014. године, од 11.06.2014. године, од 04.06.2014. године, од 
28.05.2014. године, од 14.05.2014. године, од 07.05.2014. године, од 28.04.2014. године, 
на којима је евидентирана исплата зарада. 

На основу достављеног прегледа, последња зараза исплаћена је за јун 2014. године, дана 
07.07.2014. године, у просечном нето износу од З7.409,42 динара. 

Увидом у Закључни лист конта 45 - Обавезе по основу зарада и накнада зарада констатовано 
је да обавезе износе 65,7З5,624.00 динара на дан 10.07.2014. године. 
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Агенцији је у претходној контроли достављено Уверење Министарства финансија - Пореске 
управе- Филијала Раковица број: 120-4З7-ОО-02425/2014 од 28.04.2014. године у којем је 
наведено да је обвезник Субјект приватизације, према књиговодственој евиденцији те 
филијале, измирио текуће обавезе на дан 28.04.2014. године. Обавезе доприноса које мирују 
од 01.01.201З. године у укупном износу од 90.ЗЗ5.720,10 динара су по основу обавеза 
социјалних доприноса (ПИО и здравствено осигурање). Такође, наведено је да је утврђено да 
неплаћене пореске обавезе по основу јавних прихода које су доспеле за плаћање закључно са 
З1.1 0.2012. годинемирују од јануара 201 З. године, сагласно одредби чл. З Закона о условном 
отпусту камата и мировању пореског дуга («Сл. Гласник РС» бр. 119/2012}. 

Агенција је 21.05.2014. године упутила Купцу Захтев за доставу докумнетације којим је, између 
осталог, тражено да достави Уверење Министарства финансија - надлежне Пореске управе о 
стању неизмирених обавеза Субјекта по основу пореза и доприноса на зараде за период од 
01.06.2012. године, закључно са даном иэдавања Уверења. 

Агенцији је 09.06.2014. године достављено Уверење Министарства финансија, Пореске управе 
- Регионално одељење Београд, филијала Раковица број 120-4З7-ОО-02844/2014 од 
04.06.2014. године у којем је наведено следеће: «Обвезник «21. Мај ФТМТ» ДОО, Београд, 
према књиговодственој евиденцији ове филијале измирио је своје доспеле обавезе јавних 
прихода у периоду 01.06.2012. године - З1.12.2012. године на дан 04.06.2014. године. 
Сагласно одредби члана З. закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. 
Гласник РС» бр. 119/2012), порески обвезник се од 01.01.201З. године налази у статусу 
муровања пореског дуга о чему је већ издато уверење бр. 120-4З7-ОО-02425/2014 од 
28.04.2014. године.» 

Дана 29.07.2014. године достављено је Уверење Министарства финансија - Пореске управе
Филијала Раковица број: 120-4З7-ОО-05166/2014 од 29.07.2014. године у којем је наведено да 
је обвезник Субјект 11риватизације, према књиговодственој евиденцији те филијале, измирио 
текуће обавезе на дан 28.07.2014. године. Обавезе допринос~ које мирују од 01.01.201З. 
године у укупном износу од 90.ЗЗ5. 720,1 О динара су по основу обавеза социјалних доприноса 
(ПИО и здравствено осигурање). Такође, наведено је да је утврђено да неплаћене пореске 
обавезе по основу јавних прихода које су доспеле за плаћање закључно са З1.10.2012. 
годинемирују од јануара 201 З. године, сагласно одредби чл. З Закона о условном отпусту 
камата и мировању пореског дуга («Сл. Гласник РС» бр. 119/2012). 

Такође, у прилогу ревизорског достављен је консолидовани упит стања Министарства 
финансија- Пореске управе- Филијала Раковица- свих рачуна свих извора у фискалној 2014. 
години (са датумом штампања 10.07.2014. године- стање обвезника по рачунима за пореског 
обвезника Субјект приватизације, у којем је наведен преглед свих рачуна са свих извора у 
фискалној години 2014, према којем Субејкт нема дуговања. 

У контроли је достављен М4-К образац за 201 З. годину за Субјект приватизације, који је 
предат фонду 27.02.2014. године, као и М4-К образац за 2012. годину. 

Оrраничење продаје удела и докапитализације Субјекта: 
(Прилог 1) 
Купац се обавезује да неће продати удео стечен на основу овог Уговора, као ни удео 
који је стекао докапитализацијом, нити дозволити да буду продати сопствени удели 
субјекта, у целини или делимично, другом лицу, нити дозволити да треће лице 
учествује у докапитализацији субјекта, као и да неће на други начин дозволити промену 
контроле над субјектом, у периоду од 2 (две) године од дана закључења Уговора, осим 
у случqју да: 

- пренос удела одобрен од стране Агенције, и 
-да су испуњени други услови предвиђени Уговором о продаји и законом. 
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Предметна уговорна обавеза обрађена је у делу Извештаја којим су обрађене уговорне 
обавезе предвиђене тачкама 6.2.2, 6.2.4. и 6.2.5. Уговора. 

6.5. Купац се обавезује да, у року од 2 (две) године у континуитету, почевши од дана 
закључења Уговора, по усвајању финансијског извештаја за претходну пословну 
годину, гласа на Скупштини субјекта за исплату дивиденде у износу од најмање 5% од 
добити, ако је субјект остварио добит и уколико та добит није морала да буде у 
потпуности распоређена на друге начине, у складу са законом. 

По стицању власништва на 100% капитала субјекта купац није у обавези да поступа на 
начин како је то дефинисано претходним ставом. 

Ревизор "KPMG" д.о.о. Београд у свом извештају од 18.07.2014. године, наводи следеће: "Дана 
5. септембра 201 З. године одржа на је Скупштина Субјекта на којој је донета Одлука о усвајању 
финансијских извештаја за 2012. годину. Друштво је у 2012. години остварило нето добит у 
износу од РСД 1.004.216.205. Позитиван резултат је највећим делом настао по основу 
оприходовања обавеза у износу од РСД 1.475.481 хиљаду, а по програму приватизације за оне 
повериоце који су отпустили дуг према Субјекту доспео на дан З1. децембар 2004. године. 
Расподела нето добити се извршила на следећи начин: 
1. РСД 728.095.62З на покриће губитака из претходних година 
2. РСД 1 З.806.029 на дивиденде 
З. РСД 262.З14.55З на нераспоређену добит 
Увидом у одлуку увериr1и смо се да је Субјект од укупне добити за 2012. годину издвојио РСД 
728.095.622 за покриће губитака из претходних година. Од остатка у износу од РСД 
276.120.582, износ од 5% издвојен је за дивиденде. 
Дана 25.06.2014. године, одржана је Скупштина Субјекта на којој је донета Одлука о усвајању 
финансијских извештаја за 201З. годину. Друштво је у 201З. години остварило нето добит у 
износу од РСД З4.96З.4ЗЗ која је распоређена на резерве друштва. Према речима 
руководства, Купац је предметну одлуку о неисплаћивању дивиденде за 201 З. годину донео у 
циљу одржавања ликвидности Субјекта без жеље да оптерети пословање исплатом 
дивиденде. 

Купац је дана 09.07.201З. године, извршио откуп удела од Фонда за развој и стекао 100% 
капитала Субјекта. У складу са чланом 6.5 Уговора није вршено издвајање за дивиденде након 
усвајања финансијсјих извештаја за 201З. годину." 
Будући да је на дан доношења наведене Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2012. 
годину Скупштине Субјекта приватизације, Купац био једини члан Субјекта приватизације 
односно члан са 100% удела у друштву, Купац није био у обавези да поступа у складу са 
ставом 1 члана 6.5. Уговора. 

6.6. Купац се обавезује да непосредно по закључењу уговора предузме све неопходне · 
правне радње у циљу обустављања судских поступака које је поверилац покренуо 
против субјекта, ради наплате потраживања унетих у Програм Приватизације и то за оне 
повериоце (државне и остале) који су отпустили дуг према субјекту доспео на дан 31. 
децембра 2004. године, ради намиривања из средстава остварених од продаје 
друштвеног капитала субјекта. 

Агенција не одговара за евентуално неосновано намирење поверилаца из става 1. ове 
тачке по основу потраживања које је било предмет отпуштања дуга према субјекту. 

Ревизор "кпмr· д.о.о. Београд у свом извештају од 18.07.2014. године, наводи следеће: "Узет је 
преглед судских спорова покренутих против Субјекта, који нам је достављен од стране 
адвокатске канцелар1t1је Павловић. Изјавом директора Субјекта (Зоран Ћировић) потврђено је 
да је ова адвокатска канцеларија једини правни заступник Субјекта; 
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Извршили смо увид у преглед судских спорова. Преглед судских спорова упоређен је са 
прегледом потраживања унетих у Програм приватизације по Прилогу 4 (за оне повериоце, 
државне и остале, који су отпустили дуг према Субјекту доспео на дан З 1. децембар 2004. 
године) чиме је потврђено да ниједан од ових поверилаца није покренуо судски спор против 
Субјекта." 

У прилогу ревизорског, достављена је Спецификација књиговодственог стања обавеза и 
пријава поверилаца који отплаћују дуг доспео на дан по основу уговора о преузимању дуга са 
АД ДМБ Холдинг компаније Београд, са прегледом књиговодственог стања дуга З 1.12.2004. 
године, укњижен на АДД ДМБ Холдинг З1.12.2004. године, према којем укупно преузете обавезе 
по уговорима са повериоцима износе 75З.602.ЗО5,01 динара. У прегледу је достављена 
спецификација државних поверилаца, осталих поверилаца и обавеза за зараде преузетих са 
Холдинга, а све по основу Уговора о преузимању дуга. Према наведеној спецификацији 
пријављено потраживање на дан З 1.12.2004. године према државним повериоцима износи 
50.712.662,10 динара, за обавезе за зараде износи 28.00З.2З2,45 динара, а укупно 
78.715.894,55 динара. 

Такође, достављен је Преглед судских спорова, припремљен од стране адвокатске канцеларије 
Павловић, према којем Субјект води спорове против запослених ради исплате дуга, зараде и 
накнаде штете због повреде на раду. 

Изјавом заступника Субјекта бр. 404 од 11.07.2014. године, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу наведено је да су сви повериоци који су пријавили своја 
потраживања према друштву на дан З1.12.2004. године, отпустили своја потраживања, тако да 
из тог процеса нема судских спорова. 

6.7. Купац је упознат са свим ограничењима, одлукама и преузетим обавезама субјекта 
које се односе на имовину за коју је заинтересовано Министарство одбране Републике 
Србије и обавезује се, да у циљу спразумног реwавања питања те имовине, са тим 
министарством отпочне преговоре у року од три месеца од дана закључења Уговора. 

Купац је у обавези да Агенцији достави писани доказ о отпочињању преговора са 
Министарством одбране Републике Србије. 

Отуђење имовине субјекта на основу споразума са Министарством одбране Републике 
Србије неће се урачунавати у проценат располагања имовином субјекта у смислу тачке 
6.2.3. Уговора. 

Пре аукције, дана 27.06.2012. године, Агенција за приватизацију је издала Обавештење о 
ограничењу одговорности АП у вези са покретним стварима (опремом) које користи Субјект 
приватизације, која је садржана у Програму приватизације, а која припада Министарству 
Одбране, и то: 

опрема за ремонт квачила и трансмисије хелихоптера СА 341/З42 и 
специјалне алате за за ремонт квачила и трансмисије хелихоптера СА З41/342 као и 

резервне делове за ремонт квачила. 

Дана 26.09.2012. године, Субјект приватизације је упутио Агенцији Информацију о отпочињању 
преговора са Министарством одбране Републике Србије. 
Министарство одбране РС је 14.09.2012. године, упутило Субјекту позив на састанак (заказан 
05.10.2012. године), у вези са питањем решавања статуса опреме, алата и документације у 
«21. Мај ФТМТ». 
Састанак је одржан, а од стране Министарства одбране РС, предат је нацрт Споразума којим 
би се регулисала питања везана за опрему за ремонт квачила и трансмисије хелихоптера СА 
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341/342, специјалне алате за за ремонт квачила и трансмисије хелихоптера СА 341/342 као и 
резервне делове за ремонт квачила. 

Дана 09.05.2013. године, Центар за контролу је Центру за приватизацију упутио интерни допис 
бр.З48-З/01-инт-1867, којим се захтева да се достави спецификација имовине за коју је 
заинтересовано Министарство одбране РС, сходно члану 6.7., у у циљу контроле извршења 
уговорних обавеза. 

Центру за контролу је упућен одговор Центра за приватизацију од 17.05.2013 ( 348-З/01-инт-
2010), у којем је наведено да Центар за приватизацију не располаже наведеним подацима и 
да се Центар за контролу обрати Министарству одбране РС ради добијања тражених 
података. 

На захтев Агенције за приватизацију од 09.05.2013. године, Купац је дана 22.05.2013. године, 
доставио следећу документацију: 
-Преглед отуђених машина (опреме) од дана 07.07.2012. године до 22.05.2013. године; 
- Изјаву директора Субјекта приватизације, да је опрема из Прилога бр.1 и алати из Прилога 
бр.2 и даље у власништву привредног друштва ДМБ-ФТМТ д.о.о, није отуђена и налази се у 
пословном простору истог, односно да опрема и машине продате од датума приватизације до 

22.05.2013. године, није имовина за коју је заинтересовано Министарство одбране Републике 
Србије, сходно члану 6.7. Уговора. 

Агенцији је 30.07.2013. године упућен допис Субјекта у којем је наведено следеће: 
Након више одржаних састанака са овлашћеним представницима Војске Републлке Србије, 
без конкретних резултата, дана 11.07.2013. године одржан је састанак на којем су 
представници Војске Србије изнели свој коначан став. Суштина њиховог става је следећа: 
1. У процесу приватизације је дошло до кршења закона на штету Војске Србије. 
2. Агенција је супротно законским прописима продала опрему, машине и делове који припадају 
Војсци Србије. 
З. Војска Србије ће иницирати истрагу надлежног органа у циљу поништења спроведене 
приватизације и 1 или повраћаја своје имовине. 
На истом састанку, представници Војске Србије и «Lilly Dгogeгie», Београд, договорили су 
формирање мешовите комисије у циљу утврђивања чињеница везаних за власништво над 
спорном опремом и потреба Војске за другим машинама и резервним деловима. 
Представници «Lilly Dгogeгie», Београд су накнадно (писаним путем) предложили Војсци 
Србије да учешће у раду мешовите комисије узме и Агенција за приватизацију и позвали 
Агенцију да узме активно учешће у решавању новонастале ситуације. Наиме, «Lilly Dгogeгie», 
Београд је као савестан купац, дошао у ситуацију да без икакве своје кривице не може да 
испуни своју уговорну обавезу (решавање односа са Војском Србије). Такође наводе да 
легитимне активности Војске Србије, угрожавају досадашње инвестиције Купца, као и да 
доводе у ризик будуће инвестиције. 

Такође, у прилогу дописа достављена је копија Службене забелешке са састанка државног 
секретара МО Зорана Ћорђевића са представницима привредног друштва «Lilly Dгogeгie», 
Београд, који је одржана 11.07.2013. године 
Државни секртар МО Зоран Ћорђевић навео је да је Министарство· одбране дошло у посед 
одређених доказа који указују да је приватизација предузећа ДМБ можда урађена на 
незаконит начин, да се предузимају мере да се приватизација преиспита и да се, уколико се то 
покаже истинито, нађу кривци. Такође, наводи да постоји низ доказа, као што је сама цена по 
којој је предузеће приватизовано у односу на опрему која се налази у предузећу. Такође, 
Министарство одбране има доказе који указују да је власник једног дела средстава. Између 
осталог Агенција за приватизацију у својим дописима признаје да је било пропуста приликом 
приватизације овог предузећа. Нагласио је да је састанак сазвао да би власника привредног 
друштва «Lilly Dгogeгie», Београд упознали са наведеним чињеницама. 
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Даље се наводи да је господин Грујић, власник «Lilly Drogerie», Београд је навео да је по 
књигама вредност резервни делова 7,2 милиона ЕВРА и истакао да ће свим законским 
средствима покушати да то поништење приватизације спречи. 

У поступку контроле извршене дана 25.04.2014. године Информација Министарства одбране 
Републике Србије (Пов. Бр.166-2) достављена Субјекту о састанку извршеном 29.01.2014. 
године у седишту Субјекта, којом се констатује да увидом у стање опреме и уређаја нема 
квалитативних и квантитативних промена у односу на претходно стање из 2008. године. 
Такође је закључено да постоје извесне квантитативне промене у стању резервних делова али 

се Субјект обавезује да Министарству достави ажуриран преглед стања резервних делова за 
хелихоптер Газела до 21.02.2014. године. 

Изјавом заступника Субјекта бр. 404 од 11.07.2014. године, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу наведено је да везано за статус преговора са Министарством 
одбране Србије у вези опреме за коју је Министарство заинтересовано, последња активност је 
била 29.01.2014. године, када је у просторијама ДМБ-а одржан састанак са представницима 
Министарства и 8.3. «Мома Станојловић», којхом приликом су обишли и видели предметну 
опрему, а после тог дана више није било никаквих састанака. 

Дана 17.06.2014. године, Агенцији је достављен Захтев Министарства одбране РС за 
достављање Програма приватизације, процене, документације којом је субјект доказао 
власништво над капиталом, мишљења да ли је била потребана сагласност Министарства 
одбране у том поступку, мишљења у погледу критеријума за одређивање периода од две 
године за обезбеђење континуитета и обавештење о томе које су правне последице у случају 
да се не постигне споразум између Министарства и Купца капитала. 

Одговор Агенције са захтеваном документацијом, прослеђен је 20.06.2014. године. 

Дана 08.07.2014. године Агенцији је достављен Допис Министарства одбране упућен Купцу, 
«Lilly Drogerie» д.о.о, Београду у којем је наведено следеће: «Обзиром да на састанцима који 
су до сада организовани у циљу постизања споразума није постигнуто решење, тражимо да се 
што хитније ог1рема и специјални алати за ремонт вачила и трансмисије хеликоптера "SA 
341/342 L GAZELLE" врате Министарству одбране Републике Србије. Наведену опрему и 
специјалне алате који су инсталирани у предузеће ДМБ "ФТМТ" Раковица набавио је Савезни 
секретаријат за народну одбрану (ССНО) искључиво за потребе система одбране. Уговором о 
лиценци и кооперацији бр. ЕНГ 711 из октобра 1982. године (који се односи на хеликоптер "SA 
342 L GAZELLE"), Савезна дирекција за промет и резерве производа са посебном наменом 
(СДПР) је у име ССНО од "LA SOCIETE NATIONALE AEROSPATIALE" из Француске купила 
лиценцу за производњу поменутог хеликоптера. Лиценца се, између осталог, односила и на 
куповину опционалне опреме, опреме за вршење задатака лиценцне производње и алата за 

редовно одржавање. Наведеним Уговором, као један од коопераната одређена је фабрика 
мотора и зупчаника "21. Мај" Београд, те је део опреме и алата који је намењен за лиценцу 
производњу хеликоптера "GAZELLE" инсталиран у предузеће ДМБ "ФТМТ" Раковица. 
Напомињемо да су предметна опрема и алати од посебне важности за систем одбране 
Републике Србије, те је потребна хитност у поступању.» 

Ревизор "КПМГ" д.о.о. Београд у свом извештају од 18.07.2014. године, наводи следеће: 
"Узета је Изјава директора Субјекта, којом је потврђено да је опрема за коју је заинтересовано 
Министарство одбране Републике Србије и даље у власништву Субјекта, те да иста није 
отуђена, као и то да није било никаквих помака нити интересовања од страна Министарства 
одбране Републике Србије у односу на чињенично стање констатовано у нашем 
прошлогодишњем извештају који се односи на прву годину пословања после приватизације; 
Извршен је увид у књиговодствене евиденције опреме и машина које су продате у периоду од 
10. јула 2013. године до 10. јула 2014. године. Преглед је упоређен са спецификацијом опреме 
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за КОЈУ Је заинтересовано Министарство одбране Републике Србије, чиме је потврђено да 
односна опрема заиста HJ.IIje отуђена." 

У поступку контроле извршене дана 25.07.2014. године, достављена је: 

- Изјава законског заступника Субјекта приватизације и правног заступника Купца, дата под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу да "Друштво није отуђило основна средства 
(опрему) за која је заинтересовано Министарство одбране, сходно члану 6.7 Уговора о продаји 
друштвеног капитала и сходно спецификацији опреме која је достављена у претходним 
контролама" и 
-Одговор Субјекта приватизације упућен Министарству одбране од 14.07.2014. године, којим 
се каже да опрема и алати које Министарство захтева да се врати, је у Субјекту инсталирана 
пре скоро 30 година (од 1976.-1987. године), да се иста не користи већ две године, обзиром 
да је Министарство једини потенцијални клијент и купац, и да није имало поруџбине, да је 
услед дуготрајног некоришћења неопходно да се изврши увид у стање алата и опреме и да се 
позива Министарство да одреди лица која би урадила стручан преглед и са којима би био 
сачињен записник о стању опреме и алата. 

6.8. Купац се обавезује да, у року од 12 месеци након закључења Уговора, откупи 100% 
учешћа Фонда за развој Републике Србије, Београд, у капиталу субјекта, што чини удео 
од 0,84% укупног капитала субјекта, у складу са важећим прописима, по цени не мањој 
од сразмерног износа купопродајне цене остварене за друштвени каnитал субјекта из 
става 1.2. овог Уговора. 

Ревизор "KPMG" д.о.о. Београд у свом извештају од 26.12.201 З. године, констатује да је Купац 
испунио захтева члана 6.8 Уговора о продаји. 

Такође, увидом у податке објављене на сајт АПР - Регистар привредних субјеката на дан 
31.07.2014. године за Субјект приватизације у делу Чланови 1 Сувласници утврђено је да је 
Купац - Lilly Drogerie DOO, Београд -био власник на 1 ОО % удела Субјекта. Након повећања 
капитала по основу обавезне инвестиционе обавезе, уписан је сопствени удео на Субејкт 
приватизације. 

6.9. Купац се обавезује да ће у року од 2 године од дана закључења Уговора, подносити 
Агенцији, на сваких 12 месеци почев од дана закључења Уговора, извештај предузећа 
овлашћеног за ревизију, који потврђује да је Купац извршио обавезе из ставова 6.1. до 
6.8. (закључно) Уговора. 

Купац се обавезује да ревизорски извештај достави Агенцији у року од 15 дана од 
истека релевантног периода за који се извештај подноси. 

Извештај предузећа овлашћеног за ревизију не представља одлучујући доказ о 
извршењу обавезе инвестирања у субјект. Агенција има право да изврши преглед књига 
и документације субјекта ради доношења коначне одлуке о извршењу обавеза из 
Уговора. 

Агенција има право да прегледа књиге и списе субјекта, а Купац се обавезује да, на 
захтев Агенције, омогући приступ, односно да обезбеди да субјект омогући приступ 
Агенцији и стави јој на располагање тражене књиге и документацију субјекта, у било 
које време. 

Агенцији је дана 21.07.2014. године, достављен извештај о налазима чињеничног стања, који 
је сачинила ревизорска кућа "KPMG" д.о.о. Београд за другу годину, којим је наведено је Купац 
извршио обавезе из ставова 6.1. до 6.8. (закључно) Уговора. 
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АГЕНЦИЈА ЗА 

ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

Република Србија 

Мишљење: Агенцији није достављена комплетна документација на основу које би могао бити 
заузет став о поштовању уговорних обавеза од стране Купца за другу годину, преузетих 
закључењем Уговора о продаји 

Предлог мера: Упутити Купцу Захтев за доставу документације и по доспећу исте допунити 

Извештај. 

Извештај сачинили: 

и Јt/еv~г-
Драгана Перовић марија Ковачевић 
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