На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014)и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину
продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/2014),
Агенција за приватизацију објављује:

Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија
тел: 011/3020-800 факс: 011/3020-828

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА
ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
АД ДИБ БУЈАНОВАЦ

Основни подаци о поступку продаје капитала јавним прикупљањем понуда са јавним надметањем
Право учешћа у поступку имају домаћа и страна, физичка и
правна лица, као и конзорцијум правних и/или физичких лица.
Откуп продајне документације:
Сва
заинтересована
лица
могу
откупити
продајну
документацију по цени од: 150.000,00 динара, након
добијања фактуре од стране Агенције за приватизацију.
Рок за достављање писаног захтева за откуп продајне
документације је 04.05.2015. године. Продајна документација
биће доступна од 08.04.2015. године.
Захтев мора садржати шифру продаје, контакт податке
подносиоца захтева (пун назив, адреса, матични број и ПИБ, email адреса, контакт телефон и факс), а у противном се има
сматрати неуредним и Агенција на исти неће одговорити.
Захтев се доставља контакт особи из овог јавног позива,
поштом, e-mailом или факсом.
Откуп продајне документације је обавезан. Ради откупа
продајне документације, сва лица, која изразе интерес да
учествују у поступку, дужна су да потпишу Уговор о чувању
поверљивих података. У року од три радна дана од дана
пријема потврде о уплати цене за продајну документацију, као
и потписаног Уговора о чувању поверљивих података,
заинтересована лица могу преузети продајну документацију у
седишту Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, V
спрат, сваког радног дана од 7,30h до 15,30h или тражити да
им документација буде достављена поштом или путем e-mailа,
на адресу из захтева.

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у
поступку најкасније до 11.05.2015. године, до 12,00h по
локалном времену.
Попуњена пријавa се подноси у затвореној коверти (Главни
коверат) са натписом: „Пријава за учешће у поступку јавног
прикупљања понуда са јавним надметањем – шифра продаје ЈP
05/15”.
Главни коверат мора садржати: Пријаву учесника, коверат са
ознаком «Подаци о понуђачу», коверат са ознаком «Понуда».
Коверат са ознаком «Подаци о понуђачу» мора садржати:
потврде и изјаве да понуђач испуњава услове прописане за
купца у складу са чланом 12. Закона о приватизацији,
парафиран на свакој страни и потписан нацрт уговора о
продаји, доказ о уплаћеном депозиту или банкарску гаранцију,
доказ о испуњености квалификационих услова уколико су
одређени овим јавним позивом.
Коверат са ознаком «Понуда» мора садржати износ понуђене
цене за предмет продаје. Понуде морају бити једнаке или веће
од почетне цене.
Отварање Главног коверта и коверта са ознаком: „Подаци о
понуђачу” одржаће се дана 11.05.2015. године, у 13,00h, у
просторијама Агенције за приватизацију, на адреси: Теразије
23, 11000 Београд, на 3. спрату, канцеларија бр. 301.
Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници
или пуномоћници.
Отварање коверте са ознаком «Понуда» одржаће се дана
22.05.2015. године, у 11,00h, по локалном времену.
Средства плаћања могу бити у домаћој или страној
конвертибилној валути (девизе и ефективни страни новац).

У случају да је као средство плаћања депозита приложена
првокласна банкарска гаранција, она мора бити наплатива у
року од 48 сати од проглашења купца у поступку јавног
надметања.
Депозит за учешће враћа се у року од 8 дана од дана
одржавања јавног надметања. Изузетно, учеснику који је
истакао другу највећу понуду, депозит ће бити враћен у року
од 30 дана од одржавања јавног надметања.
Агенција за приватизацију задржава право да датум
одржавања јавног надметања и рок за пријаву по потреби
измени и да о томе обавести заинтересоване купце, најкасније
до дана одржавања јавног надметања.
Сва заинтересована лица могу да, по преузимању продајне
документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу
посету
Субјекта
приватизације,
на
адреси
његовог
регистрованог седишта, у циљу прегледа имовине и пословних
књига субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са
руководством, на начин како је предвиђено Упутством за
понуђаче.
У случају потребе Агенција за приватизацију задржава право
да измени све или поједине елементе из овог јавног позива.

*Подаци о непокретностима субјекта приватизације из овог jавног позива су искључиво информативног карактера, док се подаци о правном основу, облику својине и врсти права над истим налазе у Продајној
документацији.

Основни подаци о субјекту приватизације: АД ДИБ БУЈАНОВАЦ

Шифра продаје: JP 05/15
Матични број субјекта: 07179049
Делатност субјекта: 1200 – Производња дуванских производа
ПОДАЦИ О СТРУКТУРИ И ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ:
Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру једне
емисије акција CFI код ESVUFR ознаке ISIN број RSDIBBE29987, са укупно 33.930 обичних
акција, од чега је 16.263 акција или 47.93103% капитала у власништву Акционарског
фонда а.д Београд, 3.393 акција или 10,00000% капитала у власништву ПИО Фонда и
14.274 акција или 42.06897% капитала у власништву осталих акционара.
Пакет акција који Агенција нуди на продају састављен је од 19.656 акција CFI код
ESVUFR, ознаке ISIN број; RSDIBBE29987, што представља 57,93103% укупног капитала
Субјекта приватизације, који се састоји од:
16.263 акција CFI код ESVUFR, ознаке ISIN број; RSDIBBE29987, у власништву
Акционарског фонда а.д. Београд, што представља 47.93103% укупног капитала Субјекта
приватизације и
3.393 акција у власништву ПИО Фонда ознаке CFI код ESVUFR; ISIN број;
RSDIBBE29987, што представља 10,00000% укупног капитала Субјекта приватизације.

Депозит за учешће износи: 235.238.90 евра
Пoчетна цена износи: 2.352.389 евра

Укупна процењена вредност капитала који је предмет продаје, на дан 31.12.2013.
године, износи: 2.352.389 евра (119,68 евра по једној акцији).

Најважнија имовина субјекта приватизације *
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

-

Б) Најзначајнија опрема:

Ферментациони завод - КП 4446/1 (2.618 м2)
Магацин за сезонску ферментацију – КП 4446/1(5.985 м2)
Машинска радионица – КП 4446/1 (405 м2)
Административна зграда (стара) – КП 4446/1 (346 м2)
Магацин сировина и алатница – КП 4446/1 (4.456 м2)
Хала фолије – КП 4446/1 (3.198 м2)
Магацин материјала - Грчки – КП 4446/1 (1.635 м2)
Магацин материјала - Гњилански – КП 4446/1 (1.316 м2)
Магацин -новопокривено – КП 4446/1 (518 м2)

Машине за производњу дуванске фолије:
- Линија за производњу дуванске фолије I
- Линија за производњу дуванске фолије I и II
- Постројења за припрему лепила у фолији
- Командна табла за руковођење и управљање мешалице
- Командна табла за руковање и управљање линије II
- SCADA систем у РЈ Фолија
- Proces Senzor MCT360T Moisure Transmitter
- Ytron миксер у фолији
- Аутоматика Ytron миксера
- Штампач TEC BSX*6 TOSHIBA за бар
- Транспортне траке у фолији - нове
- Мерење зазора четвороваљак - комплет
- Апарат за затезање ПП траке
- Прохромски и понцинковани елементи - HIMEL

Укупно објекти: 25.157 м2

- Производни објекти – 11.447 м2
- Помоћни објекти – 1.188 м2
- Магацински простор – 10.809 м2
- Ресторани – 890 м2
- Административни објекти – 823 м2

В) Земљиште (м²):- Земљиште по листовима непокретности (49.987 м2)

Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2013. годину

Дин
294.007.000
303.942.000
Најважнији производи/услуге: Дуванска фолија, обрада ситнолисног дувана АОТ.
Укупан број запослених:142;од тога ВСС:9.

EУР
2.598.684
2.686.498

КОНТАКТ ОСОБА:
Јелена Каписода

Руководилац пројекта за приватизацију
тел: +381 11 30 20 804
факс: +381 11 30 20 881
E-mail: jkapisoda@priv.rs

2012. годину

Дин
363.552.000
352.716.000

EУР
3.216.093
3.120.235

