
SllОdпо оdгеdЬаmа сlала 367. Stav 1. таёка 7, сlапа 442. i 399. Zаkопа о рпугеоппп drLlstvima,
Nаdzогпi о.Њог slшрstiпi "Sојаргоtеiп"А.D. Веёеј za геоомпџ зеогпсџ koja se оdгzаvа dапа 30. јџпа
2018. gоdiпе dostavlja па гаzmаtгалје i џвуајапје sledeci

IZVESTAJ
NADZORNOG ODBORA "SOJAPROTEIN"A.D. ВЕСЕЈ.

А. RаСLlllОvоdstvепа ргаksа i ргаква flпапsiјskоg izvеstаvапја DГLlstvа

»Sојаргоtеiп«а.D. Весеј LI svojoj габџпомосзгсепој ргаksi i LI oЬjasti fiпапsiјskоg izvеstаvалја
ргппепјџје vazece zаkопе i dПlgе ргоргзе LI oЬjasti гасџпомоовгса i I'evizije, vazece гпесџпагоџпе
fiпапsiјskе stапdагdе i орзга akta DrLlstva којппа se "egulise рslоvапје LI oЬjasti габџпомоовтуа i
fiпаl1siјskоg izvеStаvапја.
Orustvo је LINароmепаmа LIZfillапsiјskе iZ\lestaje [(оје SLIоЬјаvlјепе џ okviru Gоdisпјеg izvestaja za
2017. gоdiПLI паvеlо гпеоџпагоспе гаёџпомосэгсепе ыапсагџе i гпеёџпагоспе stапdагdе fil1al1sijskog
izvеstаvапја koji se рпгпепјџјџ LI гасџпомоогселој praksi i LI fiпапsiјskоm izvеStаvапјLI. Nајzпасајпiјi
opsti akt ОГLlstvа u oblasti гаСLlllОvоdstvепе ргаksе је Ргауј 1пi k о IЋСLlllOvоdstVLIi гаСLlllОvоdstvеп јm

роl itikama [(ој i је па ргаvпој sпаzi odO1.01.2012. i koj јm se uгеОLlје огgапizасiја гасuпоvоdstvеl10g
sistema, iпtегпi гаСLlllОvоdstvепi kОlltгоlпi роstuрсi,оdгеОLlјLI lјса koja SLIоdgоvогпа za zаkопitоst i
ispl'avl1ost l1аstалkа poslovl1e ргоmепе i sаstаvlјапје isргаvа о роslоvпој рГОl11еlli,LJI'еОLlјеkгеtапје
гаСLlпоvоdstvеllill isргаvа i I-okovi za l1јјllOУО dоstаvlјапје па daljLI оЬгаdLI i LltVГОLlјLIгаСLII10vоdstvеllе
politike pl'edLlzeca, LltvгdјLlјLI upLltstva i smеГlliсе za sаstаvlјапје fiпапsiјskill izvestaja i dгugа pitallja
vоdјепја роslоvпill kпјigа i sаstаvlјапја fiпапsiјskill izvestaja za koje је ргорisапо da se шеdјLlјu
opstim аktОПl LIskladLI sa Zakollom о l'acLlllovodstvLI i I'evizij ј.
DГLlstvоје tokOI112017. godille kоtiгаlо па РгiПlе Mat-kеtLI Веоgгаdskе Вегzе i ргimепјllјuсi ргорisе о
tгzistLI kapitala objavljLlje gоdisпје, роlLlg0disпје i kvагtаlпе iZ\lestaje па iпtегпеt strallici Sојаргоtеiп
(www.sојаргоtеiп.гs), а оуј se izvestaji objavljLljLI i па iпtегпеt str'al1ici Веоgгасlskе Вагzе i dostavljajLI
KOlllisiji za Hal-tije осl vгеdпоsti.
DГllstvо је zbog okolllosti IХОI11епе геvizога, оЬјаsпјеllill LI odeljkLI С, tokol11 postLlpka revizije,
odlozilo оЬјаvlјivапје Gоdisпјеg lzvestaja za 2017. godillLl, koji је LIIl1esto do 30.04.2018. godille,
оЬјаvlјеп LIIlаkпаdllоm гokLI оstаvlјепоПl od stгаllе Веоgгаdskе Вегzе, 31.05.2018. godille.

В. Uskladellost роslоvапја DГLlstvа sa ZаkОПОПli dl-Llgim РI'орisiПlа

NаdZОГlli odboI" је LI оЬауlјаllјLl svoje Ilаdzогпе i kопtгоlllе fL1Пkсiје Ilad vооепјеПl poslova DГllstvа,
Llstallovio da је роslоvалје "Sојаргоtеill" А.О. Весеј LI2017. Usklаоепо sa ргаУl1јll1 pl'opisima i sa
illtеПlОm I'eglllativom [(оmраllјје.
Tokol11 2017. Godille, паdZОПli odbor је izvl-sio ,"edovllLI allalizLI lIsklaoellosti StatLlta Ol'ustva i Lltvl-dio
da SLlпаkОIl Llsvајапја izmella i dopLll1a StatLlta па гесlоvпој gоdisпјој SkLlрstiпi 2014 i 20] 7. godille,
оdгеdЬе Statuta lIskladelle.
Осеllа NаdZОГllоg ОdЬога о usklаоепоsti posloval1ja DГLlstvа zаllsоvапа i па оЬаvlјапјLI kOlltroll1ill
паdzогпi], паd lezllOsti, рге svega kгоz апаl iZLIгаdа Izvгsп јll d iгеktога LIуооеllј LIposlova DГLIStvа.



с. О kvаlifikоvалоsti i l1еzаviSlюsti revizora

NаdZОГl1i осйюг "Sојаргоtеiп"А.О. Веёеј је LI skladLI sa оошкогп Sktlрstiпе ОГLlstvа od 29.06.2017.
gоdiпеizvгsiо роуегепј гпц izbor геvizога za I'eviziju ројеdiпа611il1 i kопsоlidоvапill fiпапsiјskill
izve5taja za розюмтџ 2017. GоdiПLl, tako 5to је оdаvгао КРМО d.o.o. Beograd, геvizогskLI IШСLIkoja
је оЬаујlа геviziјLltlпапsiјskill izvestaja i za 2015. i 2016. godiI1LI.KPMG d.o.o. Веоgгаdkvаlifikоvапо
za iZVГ5епегеvizогskе poslove i пеzаvisпо LIоdпоsu па Ol'LI5tvo i sa пјпп роvеzапа Пса.
КРМО d.o.o. Веоягао, kao пезамјэпо dГLIStvOје сlапiса kгоvпоgdГLlstvа КРМО Iпtегпаtiопаl.
RevizoI" КРМО d.o.o. Веоgгаd, је ро оЬаvlјепој tегепskој ("evizij ј. dапа 16.04.2018., зћоспо
zalltevima svojill il1tегпill ргосеЈига, гавк.пџо LlgOVOI"о оЬаvlјапјLl Llsluga ("evizije fiпаllsiјskill
izvestaja za 2017. gоdiпu, јег sаglаsпо пгп ргосесџгагпа оуа геvizогskа кџса пiје LI гпояџспоэп
dаslюdl1О zalltevima s\lojill ппегпјћ ргосесша, zbog окогпозџ SLllппје LIпаstаvаk poslovallja dГLlstvа,
Ilјје Ьјlо LImogLlCllosti da da паstаvi ('evizijLl i izda ('evizorsko miSlјепје. lako mislјепје Revizol'a о
("eviziji tiпалsiјskill izyestaja OITlstya пiје Ьјlо пеgаtiVIlО, пеgо је Ьјlо izdato sa геzегуоП1, ("eYizorsko
ll1i51јепје za kопsоlidоvаllе Гiпапsiјskе iZ\lestaje УО jeste пiје Ьјlо пеgаtiупо za POSIOVIlLI2016.
gоdiпu . Posto је Sojapl'oteill _јаУIlО аkсiопагskо dГLl5tvо, kоtiгС1ПОпа Веоgгаdskој Вегzi, te јmа
poseblle obaveze iZye5tayallja, Ilеорlюdпо је Ьјlо LIуеОll1а kratkom гоl(LI al1gazoyati 110vogгеУizога,
5to је ОГU5tvо i LICil1ilo i па OSIlOYLldоstаУlјепе ропudе izаЬгаlо ВОО d.o.o. Веоgгаd za оЬаУlјал_је
('evizije fil1allsijskill iZye5taja 2017. godille. ВОО (1.0.0. Beogl-ad је 61ап illtегпасiОllаlпе mгеzе ВОО
lllterllatiollal "оја delLI_je [I 160 zemalja syeta сј_јi SLI reYizorski izvestaj i prillyaCelli od stralle

пајZllасајlli_јill П1еОLlllагоdllill fil1allsijskill iпstitLlсiја i ballaka.

О. О Llgоуогimа "оје ОГLlstvо zakljLlcLlje sa сlапоуimа Nаdzогпоg ОЈЬога i sa пјimа роvеzаl1ilП

lјсјlllа

OГLI5tyO LI 2017. ОоЈјllј пiје zakljLlciyalo Ugоуоге sa ClапоУiП1а NаdZОП10g odbol'a sa Ilјјmа

povezal1ill1 1јсјll1а.

"Sојаргоtеil1" А.О. је ОdlLlkОIП SkLlpstil1e od 28.06.2013. gоdiпе Lltугdiо da Ргеdsеdпik i Ilеzаvisпi
сlап NаdZОГllоg ОdЬога imajLI рlЋУО па поусаПLI паkпаdLldа ostali сlаl10уј пеlпајLI ргауо па паkпаdu

za svo_jrad s tim Ја se паkllаdа isplacLlje sal110пеzауiSПОIl1сlаПLINаdZОПlOg odbora.

Е. Коmепtаг Posloyal1ja ОПlstyа LIроslоупо_ј 2017. gоdiпi

Sојаргоtеiп АО је LI fiskаlпој 2017. gоdiпi poslovala LI sресifiспil11 LlslоуilПа ekonol11sko fiпаllsiјski
пероуоlјпill Llsloya.. Zпаса_јап Llticaj па роslоvапје ОГLlstуа ilПао је gоdisпјi ргil10S zгпа soje гоЈ 2017
godil1e. lako SLIРО\lгsiпе pod sојоП1 ostale l1а istom пiVОLIkao [I ргеtlюdпој gосliпi, Llsled yelike sLlse,
LlkLlpall ргiпоs гаЈа NON ОМО ZГl1а ЬјО је zпаtпо mаllјј, 5to _је Llslovilo роуесаllје оtkLlрпе сепе
soj illog zгпа гоЈ 2017 god. РгоsеСIlО рОSll1аtгаllО сена ZГllа so_ie I'od 2017 -te је za 6,6 % уеса LI

оdПОSLIпа гоЈ 2016 - te. Sо_iаргоtеiп АО је LI takYill1 okoll1ostima Ьјlа Llslovl_iella Ја siroYillLI za
pl'oizyodl1jLI l1аЬауlја SLlkсеsivпо. 5to је Llsloviloi sгаZll1еГl10 IпапјLI gоdi5пјLI preradLI za 6,9 % LI
оdПОSLIпа Рl'еtlюdПLl gоdiПLI_



Когпрапјја је obezbedila сомојјпџ kоliсiПLI NON GMO згпа soje согпасея рогеklа i nastavljena је
заробета еksрапziја izvoza розтојесея рогпо] јја za Iј Lldski ргоргагп аl i i svill ti роуа soj iп ill
ргоtеiпsk.ill kопсепtгаtа (SPC), kak.o za ћџгпапџ гако i za Zivоtiпјsk.LI isl11ЋПLI.
SojaPI-оtеiп АО је LI2017 gосliпi паstаvilо тгепс роуесапја Lldela рпћоса па iпо LIоопозџ па сотпасе
tг:Ыtе. Rеаlizоvапi iпо рпћос: SLI62% оЈ џкџрпо оstvагепill II 2017 godilli ро ОSПОVLIргоЈаје sојiпill
proizvoda, Јо" је LI20 16-toj izпоsiо 56%.
U 2017 godilli оЈ џкџрпо озгуагегић рпћоса ро ОSПОVLIргосаје sојiпil1 ргоizvоdа Lllje сiпi 25,5%,
ргоtеiпski Јео- vise faze ргојзмоопје 49% i рпћоо! оЈ ргоЈаје эасгпе 25,5%_ U рпћоспој зпџкшп
visill Гaza пајмес: Јео је оstvагеп ро OSllOVLIргооаје SPC za isllгаПLI zivоtiпја 38,2% зашп TSP-a
29,8%, BiG-а 16,6% i SPC za IlLImаПLIisl11ЋПLI15,4%.
Sојаргоtеiп АО је оstvагilа орегаtiVПLI dobit - EBIТOA (razlika iZllleall POSIOVllill ргјllOЈа i rasllOda
Llmапјепill za tгоskоvе amol1izacije i dLlgогоспill l'еzегvisаl1ја) LI iZllOSLI498,7 miliопа diпага. RasllOdi
kalllata kao i IЋSllOdi оЈ Llskladival1ja \Iгеdпоsti illlоviпе i роtгаzivаllја koja se iskazLlje ро fer
vгеdпоsti u ЬilаПSLILIspel1aSLIгеZLlltiгаli (1аSојаргоtеiп АО Весеј LI2017 godil1i ostvari пеtо gLlbitak LI
iZПОSLIod 6.504,4 ll1iliопа rsd.
Rаzmаtгапјеll1 оstvагепill геZLlltаtа Огustvа, Nаdzогпi оdЬогје sporovodio i vгsiо роtгеЬап паdzог llаЈ
l-adom i "ezultatima l-ada izvгsпill diгеktога. U ciljLI Llпаргеаепја rezLlltata poslovallja, Nаdzогпi Odbor
је LI оkviГLI svojill паdlеZllоsti stvагао Llslove da se izvt-se пеорllОdllа iпvеstiгапја za Llпаргеаепје
ргоizvоdпје spc i РОl10Уl1јpocetak. ргоiZV'оdпје soj iпе sacll1e, kako Ьј se pozicija ОГLlstvа па dOll1acem
tгzistu исјl1јlа stаЬilПОIl1 LI рlаSll1аПLI ргоizvоdа za isllгаПLI Zivоtiпја.Nаdzогпi odbor је паstаviо
геаl izacij LIргоgгаll1а гасiопаl izacije i sтапјеl1ја tгоskоvа роslО\lапја ОГLlstvа zapocetog рге tгi gоdiпе
i obavljao је паdzог паd пјеgоvilll sргоvоdепјеlll Nadzorni odboI' је pl'edLlzimao mеге i па L\lшргеdепјLl
i гасiопаlizасiјi vоаепја poslova OГLlstva, РоsеЬпа paznja роsvесепа је оЬеzЬеdепјLI likvidпоsti
drLlstava, а s tim LI vezi ргасепје likvidllosti kupaca i ргеdLlziтапје adekvatllill тега u сјlји Ilaplate
роtгаzivапја LIugOVOI-епil1lrokovill1a.

Revizol' ВОО d.o.o. је OI-ustvLI dalla 25.04.2018. dosta\'io listLI оtvогепill pitallja sa ргерОГLlkата.
Маtегiјаl110 пајZllасајпiја zараzапја 1 ргерОГLlkа оdпоsi se па stапје роtгаzivапја koje OrLlstvo јта
ргета роvеZПОIll dГLlstVLl Viсtогiа Logistic doo Novi Sad, "ао i па vгеdпоst Lllаgапја LI оsпоvпа
sгеdstvа lJ ргiргеmi kod kojill Ilјје izvesllo kada се doci Јо геаlizасiје iпvеstiсiја
Revizor је, аl1аlаziгiајLlсi fiпапsiјskе izvestaje 1 ргеtllOdпо пеgаtivпо Мislјепје Rеvizога (KPMG doo
Beograd) о fillапsiјskil1l izvesta.iil1la Viсtогiа Logistic za 2016 gоdiПLl i izrazio SLlll1пјuЈа се Ilastavak
kопtiПLliгапоg роslоvапја ovog роvеzапоg ргiVI'еdпоg dГLlst\lа blti оdгziv, te Ја опо песе 1l10ci da
iZll1irLlje sV'oje obaveze о rokll dospeca, оdпоsпо da poslll.ie ро пасеlLI stalllosti роslоvапја. Na ОSПОVLI
izпеtоg ВОО doo Веоgгаd.iе LIsvojoj ргерОГLlсi паvео daje роtгеЬпо da DГLlstvо апаliziга 1 Ја ргосепi
парlаtivоst роtгаzivапја оЈ Viсtогiа Logistic Јоо LI skladLI sa МеdL\llагоdпill1 гаСL\llОvоdstvепill1
stаlldагdill1а, 1 lIkoliko је роtгеы~o,' da se izvгsi ispravka vгеdпоsti oyill роtгаZiуапја.ОГLlStvо ill1a
ргеll1а роvеZПОIl1 dПlstvu Victoria Logistic doo Novi Sad [ koje па dап 3].[2.20]7. gоdiпе izпоsi
8.113.397. 11i Ijada d јl1ага, оЈ cega па роtгаzivапје za kall1ate па kratkorocl1e fil1апsiјskе р[аSll1апе
otpada deo od 1.182.078 Ililja(1a diпага, па da1e аvапsе 816.21 О 11јlјаЈа diП(lга (ро OVO\l1OSIlOVLI
роtгаziV(ll1ја сlаtiгајLI isklјLlсi'ю iz 2017. gоdiпе), dok је Ilај\!есј deo роtгаzivапја ро ОSПОУLIргоЈаје
гоЬе i uslLlga LIvisilli od 6.115.109 11iljada diпага. ОаlјоП1 апаlizоП1 роtгаzivаllја od Viсtогiа Logistic
Јоо, vidljivoje da ро vгеll1еl1LI Ilаstалkа оуа роtгаzivапја datil-ајLl iz perioda 2013. do 2017. godille, S
til11 da је оЈ Llkllрпill роtгаzivапја l1edospelo 410.330.582 dil1ага, dok је LI 2017. gосliпi паstаlо
3.153.804.866 Јјllага, LI 2016. godilli 1.883.250.127 dillага, LI 2015. godilli 2097.013.255 diпага, LI

2014 516_737.603 dillага, а Ll 2013. godil1i 52.260.514 diпага. Posll1atrajLlci роtгаzivаllја паstаlа LI
2017. godil1i, sаglаsпо (lо(lаtПОI11zallte\lll, пј illO\fa је stаl-оsпа stГllktLlГ(l s[eclec(l: potrazivallja паstаlа LI
регiоdLI dllzеП1 od 60 dalla осl datL\ll1a ЫlапsilЋllја (паstаlа Јо 31.10.2017. godille) izпоsе
1.960.394.881 dillara i POtiCll осl ргоdаје юЬе i usluga, dok Sll роtгаzivапја Ilastala LIperiodLI izmeall



3 1. 10.2017 i 31.12.2017. god iпе u iZПОSLIod 1.193.409.985 diпага, od cega SLIроггацмапја ро ОSПОVLI
кагпага па кгаткогоёпе flлапsiјskе рјавгпапе 7.482.801 diпага, ро OSIlOVLIdatiJl аvапsа 816.210.496
diпага, а ро OSIlOVLIргосаје гоЬе i LlsJuga 369.716.688 сшага. PorekJo oviJl роггаёгсапја је iz datiJl
яајгпоса i iz Llgоvога о гахгпеп: zгпа soje (зпоупте) za зојјпџ заёгпџ, а sve LIсйјџ Ппапыгапја otkupa
siгоviле, којџ је Ујсгопа Logistic паоаујја!а, ргегпа dosadaSlljem гпосеш паЬаvkе siгоviпа.

u розјоупој 20] 8. gоdiпi, пакоп оатџпта Ьilапsiгапја, ОГLlstvо је парЈаtilо deo ропаымапја od
dLIZl1ika Viсtогiа Logistic doo i to 647.399.986 diпага којјгп је LIcelosti паргасепо ротгааг-алје ро
ОSПОVLlргосаје гоЬе i Llsluga za 20] 4. LI iZПОSLIod 16.000.000 сшага, dok је od џкџрпој; ротгаџмапја
ро OSIlOVLIргосаје гоЬе i LlslLlga iz 2015. gоdiпе koje izпоsi 1.636.416.442 diпага, парјасеп deo od
63] .399.986 dil1ага. Takoc1e, LIроslоvпој 2018. goclilli l1арlасеllа SLIi роtгаzivаllја koja poticLl iz datill
avallsa LIсеlоlШРl101l1iZПОSLIod 8] 6.210.496 diпага.

Oospela, Ilеllарlасеllа роtгаzivаl1ја od dLlzлikа Viсtогiа Logistic doo, Ilastala LIрегiоdLI dLlzell1od 60
dalla рге datLIIl1a Ьilаllsiгалја (Рl'е 31.10.2017. gоdiпе) izпоsе LlkLlpllO 5.862.256.394 dillal'a, (od cega
su роtгаzivапја ро OSIlOVLIkamataa ла kгаtkогосле fil1апsiјskе zajmove LI iZllosu od 1.174.594.899
dil1ага, а роtlЋzivаllја ро OSl10VLIpl'odaje I'OЬеi LlslLlga4.687.661.495 diпага), te se ргеdlаzе па ОSПОVLI
svega izлеtоgisргаvkа vгеdl10sti оујll роtгаzivапја, dok se пе ргеdlаzе ispravka vгеdпоsti dela
роtгаzivалја паstаlill LIрегiосlLI kraCell1 od 60 dalla od datLIIl1aЫlаllsiгапја (паstаlа паkоп 31.10.2017.
gоdiпе) 377 .196.489 јег se па OSllOYLIpostojecill аl'апzmапа sa Viсtогiа Logis1ic, а s obziroll1 па izпоs
1l10zeocekiyati пј јllОуа Ilaplata.

OrLlstyo је izугsilо ispraykLI vгеdпоsti dospelog роtгаzivаllја od poyezallog ргivгеdllоg drLlstya
Viсtогiа Logistic 000 Novi Sad LILll<LIpllOmiZIlOSLlod 5.862.256.394 гsd, od cega se isргаvkа оdпоsi
па роtгаziуапја kamata па fiпапsiјskе рlаSll1апе LI iZПОSLIосl ].] 74.594.899,00 гsd i па роtгаziуапја ро
OSIlOVLIpl'odaje гоЬе i Llsluga LIiZIlOSLIo(.i 4.687.661.495,00 I'sd.

Росеу od 2006. Gоdiпе, izугsепа SLILllagallja LI illvesticijLI fabl'ike fLЈПkсiОllаlllill SOjilliJl ргоtеiпskiЈl
kOllcelltl'ata 1 10 LI kotao па pelete LI угеdпоsti od 576.623 11iljada dillara, LI kоtlагпiСLI za kotao па
pelete LI vгеdпоsti od 7.010 11iljada dillага, dok SLILllаgапја LI pratecLl opremLI, izgl'аdпјLl objekta 1
ргојеktllО tеlшiсkLl dоkLIIl1епtасiјu iZУI'sепа LI iZПОSLlod 153.139 hiljacla diпага.
UtvгаLlјLlсi оуе okolllosti tokom postLlpka I'evizije fiпапsiјskill izvestaja DrLlstya za 2017. gоdiПLI,
геУizог ВDО d.o.o. је ргерОГLlсiо da ОГLlst\iО izvгsi daljLI allalaizLI 1 ргосеllLI паdоkllаdivе vгеdllоsti
Lllagallja LI fаЬгiku t'LlllkсiОllаlпill ргоtеiпskill kопсепtгаtа, kao 1 апаliZll 1 РI'осеПLl паdоkпаdiуе
угеdпоsti Lllаgалја LI iпvеStiсiје koje SLIzapocete LIГallјјјт gоdiпаmа, а lliSLI zаvгSеllе.
Najyeci deo izугsеllill Lllаgапја LI okyil'LI iлvеstiсiје LI pogoll ЉпkсiОllаlllill sојiпill proteil1skill
kопсепtгаtа se оdпоsi па Lllagal1ja LI Уisоkоргitisпi kotao za paГLI belgijskog ргоizуоааса Vупсkе,
LlkLlрпе sпаgе 19,5 MW, maksimall10g Рl'оdukсiопоg kapaciteta раге 25 tll1, za koji је ргеdУiаепо
gогiУо pelet od soje i kllkLlгоzоуiпе, а роtl'оsпја Оl'јуаје сса 6 tll1, оdлоsло сса 48000 t1gоdiSлје. Posto
tеlшоlоgiја ргоizуоdпје Љпkсiопаlпill sојiпill ргоtеiпskill kопселtгаtа роdгаZLIIl1еуа LlроtгеЬLI sргеј
dl'ајега 1 zallteya yelikLI kolicillLI уоdе,оdаЬгаll је kotao Yisokill ргеfОПl1апsi, сјјјт Ы se гаdоm
obezbed i10 stabl Iпо sllabcleyallje pogolla епегgiјоПl. S оl1ziгоП1 da SLI, рогеd паЬаУkе kotla, izугsепа
pocetlla Lllаgапја, LI ргојеktllО tеl1Пiсkll dоkUПlепtасiјLl, LlslLlge 1 objekte, а da se, zbog пероvоlјпе
еkОПОll1skе sitшс јје пјје ргistLlрi 10 da Iје 111 Lllаgапјu LI OYLI i Ilves1icij LI, "ао 1 сlа је лјеп zavrsetak
оdlоzеп, U ciljLI Lltугаiуаl1ја Ilacloklladi\fe \fгеdl10sti kotla LIobziI' SLILlze1eгеlе\fаlltllе okolllosti: da је LI
рitапјLl kotao па pelet парt'а\flјеп ро паГLldzЫ, za tacllo odreaello паll1еl1Ll, sto za posledicLl јта da
роstгојепје пiје Llпiуегzаlпо LlроtгеЫјivо, te da SLIza IljegO\fLI LlроtгеЬLI LIdГLlgоП1роstгојепјLl роtгеЬпа
zпасајпе iпtеГ\fепсiје, zatill1 LI obziI' је Llzeto da је kotao izгааеl1 od celika, te da stаlпа flLlktLlacija
vгеdпоsti оуе siгоvil1е Lltic~ 1 па Рl'осеПLI \fl'еdпоsti kotlovskog роStгојепја, kao 1 da је kotao
Рl'оizvесlеп 2011. Godille, а isрОГLlсеll SојаргоtеillLI tokoll1 2012. godil1e te da је pr01ekoll1 vгеl11епа
dolazi do isteka gal'al1tl1og "oka 1 de facto zаstшеlоsti ОРl'еП1е.РОI·еdO\foga,LI slLlcajLI prodaje ovog
kotlovskog роStгојеllја,роtепсiјаlпi kLlpac, ПlOгао Ы da Lllozi dodatlla 111аtегiјаlпа sгеdstаvа u zпасајап
"edizajl1 роstгојепја kako Ьј ga tеllпiсki prilagodio 110уој паlllепi .. Ill1ajLlci LI vidLl па\fеdепе



кгпегјјџгпе, dllgоtгајпоst 1I1аgапја i окјпозг da је угегпе zavrsetka iпvеstiсiје l1еizvеsпо, DrLlstvo је
izvrsilo LI 2016. Gоdiпi iSРI"аvlш vгеdпоsti 1I1agal1jaLI fabriku fLll1kсiопаlпill sojil1ill ргоtеiпskill
kопсепtгаtа LI iZПОSllod 368.385 11iljada diпага, пакоп cega је isргаvlјепа vгеdпоst Lllаgапја izt10sila
381.590. 11iljada diпага"
Казгпаггајџс: zараzапја i ргерогџке Rеvizога, Nаdzогпi ооэог је па ОSПОVLlIzvestaja Тећгпёке
Коггпзјје DГLlstva о ргосегп vгеdпоsti Lllagallja LI illvesticijll fUllkсiопаlпill ргогешзкйт копсептгата od
07.05.2018. godille, LltVI"dio cla је daljim рготекогп угегпепа dejstvo fаktога zastarelosti оргегпе
ројаёапо, te da је оргаvdапо izvгsiti ПОVLIргосепџ паоокпаог-е vгеdпоsti 1Ilаgалја, tako da isргаvkа
vгеdпоsti izпоsi 177.319 Ililjada diпага, tj. 30% od vrednosti ulаgапја. Nаdоkпаdivа vгеdпоst
kotlovskog роstгојепја паkоп isргаvkе vгеdпоsti izпоsi 204.270.984,49 dill.


