На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-682/2015 од 23. jануара 2015.
године, а у складу са чланом 33. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, број
83/2014), и чланом 11. Уредбе о стратешком партнерству („Службени гласник РС“, број
129/2014) и за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор стратешког инвеститора за
Корпорацију Фабрика аутомобила Прибој a.д. Прибој,
матични број: 07210434
(у даљем тексту: Јавни позив)
Шифра поступка: JP 03/15
Агенција позива сва заинтересована домаћа или страна правна лица за учешће у поступку
приватизације Корпорације Фабрика Аутомобила Прибој а.д. Прибој (у даљем тексту:
Субјект приватизације) моделом стратешког партнерства заједничким улагањем путем
оснивања новог привредног друштва, чији су оснивачи Република Србија и стратешки
инвеститор, методом јавног прикупљања понуда да поднесу своје пријаве за избор
Стратешког инвеститора (у даљем тексту: Пријава).
1. Предмет Јавног позива
Предмет Јавног позива је избор стратешког инвеститора који ће заједно са Републиком
Србијом основати ново привредно друштво.
Улог Републике Србије у ново привредно друштво је део имовине Субјекта приватизације
коју је Република Србија стекла путем замене испуњења, по основу потраживања према
Субјекту приватизације.
Минимални улог стратешког инвеститора утврђује се у износу од најмање 1 милион евра у
новцу и најмање 5 милиона евра у стварима и/или правима.
2. Подаци о Субјекту приватизације:
Према подацима из регистра привредних субјеката који се води код Агенције за привредне
регистре:

Пословно име:
Матични број:
Структура капитала:
Вредност капитала:

Корпорација Фабрика
друштво Прибој
07210434

аутомобила

Прибој,

акционарско

Друштвени капитал: 86,49973%
Акцијски капитал: 13,50027%
уписани и уплаћени новчани капитал:
549.777.000,00 RSD

Више детаља о Субјекту приватизације је доступно на:
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Fap+korporacija+ad.shtml/seo=/companyid=39
8/#company
Информациони меморандум, Упутство за понуђаче и Нацрт уговора о стратешком
партнерству (у даљем тексту: Приватизациона документација) биће доступни свим
заинтересованим лицима након потписивања Уговора о чувању поверљивих података и
уплате накнаде за Приватизациону документацију.
Накнада за Приватизациону документацију износи EUR 5.000 (пет хиљада евра) (у
даљем тексту: Накнада) у динарској противвредности израчунатој по средњем курсу
Народне банке Србије на дан испостављања фактуре.
Приватизациона документација ће бити доступна почев од 27.02.2015. године.
3. Право на подношење пријава
Стратешки инвеститор може бити домаће или страно правно лице. Стратешки инвеститор
могу бити и домаћа или страна правна лица удружена у конзорцијум ради стратешког
партнерства, која ће овластити једно правно лице за заступање у својству носиоца
конзорцијума.
Стратешки инвеститор мора испуњавати услове из члана 12. Закона о приватизацији.
Право на подношење Пријаве има заинтересовано домаће или страно правно лице (у
даљем тексту: Подносилац Пријаве) које је откупило Приватизациону документацију,
потписало Уговор о чувању поверљивих података, и које кумулативно испуњава доле
наведене Квалификационе услове.
Сматра се да заинтересовани стратешки инвеститор испуњава услове и уколико су ти
услови задовољени или од стране матичног друштва, или од стране већински поседованог
зависног друштва, или повезаног друштва контролисаног од стране истог крајњег
власника као и стратешки инвеститор.

Услови могу да буду задовољени или од стране индивидуалног субјекта или комбиновано
од стране једног ли више чланова исте групе (тј. субјеката контролисаних од стране истог
крајњег власника).
Уколико доле наведене услове стратешки инвеститор задовољава преко другог повезаног
субјекта или групе субјеката, за преузете обавезе стратешког инвеститора одговара и тај
други субјект или група субјеката, на начин који ће бити дефинисан у Упутству за
понуђаче.

Квалификациони услови за Подносиоца пријаве су следећи:
1. Да је уплатио депозит за озбиљност понуде или предао гаранцију за озбиљност
понуде издату од првокласне банке, у износу од EУР 50.000,00 (педесет хиљада
евра).
2. Да достави изјаву, под материјалном и кривичном одговорношћу, да је упознат са
свим одредбама важећих локалних, националних, регионалних и међународних
анти-корупцијских прописа, укључујући али не ограничавајући се на међународне
уговоре, резолуције, законе, подзаконске акте, уредбе, декрете, правилнике и
слично, и да ће се придржавати истих у пословању у оквиру новооснованог
друштва.
3. Да је на консолидованом нивоу подносилац Пријаве и/или пословна групација којој
припада подносилац Пријаве остварила приход од најмање EУР 20.000.000
(двадесет милиона евра) у 2013. години.
4. Подносилац пријаве мора да буде постојећи произвођач камиона за комерцијалну
употребу и оклопних војних возила, што се доказује на начин предвиђен у
Упутству за понуђаче.
5. Подносилац пријаве мора да поседује званични WMI (World Manufacturer Identifier)
код у складу са стандардом ISO 3780, што се доказује на начи предвиђен у
Упутству за понуђаче.
6. Подносилац пријаве мора да поседује модерне производе и производну технологију
и одговарајући know how за производњу камиона за комерцијалну употребу, што се
доказује на начин предвиђен у Упутству за понуђаче.
7. Подносилац пријаве мора да поседује модерне производе и производну технологију
и одговарајући know how за производњу оклопних војних возила, што се доказује
на начин предвиђен у Упутству за понуђаче.

У случају подношења Пријаве од стране конзорцијума, сваки члан конзорцијума мора да
испуни квалификационе услове из тачке 2 самостално, док квалификационе услове из
тачке 1, тачке 3, тачке 4, тачке 5, тачке 6 и тачке 7 мора испунити само носилац
конзорцијума.
Ако је подносилац Пријаве Конзорцијум неопходно је и да кумулативно испуњава следеће
услове:
- Да су сви чланови Конзорцијума донели Одлуку о организовању и приступању
Конзорцијуму;
- Да су сви чланови Конзорцијума закључили писани Уговор о конзорцијуму и оверили га
код органа надлежног за оверу ;
- Да сваки од чланова Конзорцијума преузима неограничену солидарну одговорност за
обавезе које проистичу из или су у вези са Јавним позивом – Шифра поступка JP 03/15,
у складу са Уговором о конзорцијуму;
- Да је Уговором о конзорцијуму прецизиран проценат учешћа сваког од чланова
Конзорцијума, с тим да један члан конзорцијума мора имати најмање 51% учешћа у
Конзорцијуму («Носилац Конзорцијума»);
- Да су сви чланови Конзорцијума потписали оверено пуномоћје члану који заступа
Конзорцијум;
- Да су сви чланови Конзорцијума потписали Уговор о чувању поверљивих података;
- Да је бар један члан Конзорцијума откупио Приватизациону документацију.
4. Откуп Приватизационе документације
Писани захтев за откуп приватизационе документације (у даљем тексту: Захтев),
доставља се Агенцији у писаној форми поштом на адресу Теразије 23, 11000 Београд,
Република Србија и/или факсом на број +381 (11) 30 20 881 и/или електронском
поштом (e-mail) на адресу: marijailic@priv.rs и mantal@priv.rs, са јасном назнаком
“Захтев за куповину Приватизационе документације– шифра поступка: JP 03/15“.
Захтев, између осталог, мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун
назив, адреса, матични број и ПИБ, e-mail адреса, контакт телефон и факс), а у противном
се има сматрати неуредним и Агенција на исти неће одговорити.
Захтев треба да буде достављен Агенцији најкасније до 20.03.2015. године.
По пријему Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена фактура за
плаћање Накнаде и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података
поштом, факсом или електронском поштом.
Пре преузимања приватизационе документације, подносиоци Захтева дужни су да
потпишу Уговор о чувању поверљивих података, који сачињава Агенција.

Након што подносилац Захтева достави Агенцији уредно потписан Уговор о чувању
поверљивих података, доказ о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању
поверљивих података и доказ да је плаћена Накнада, Агенција ће подносиоцу Захтева
доставити Приватизациону документацију поштом или ће је предати његовом овлашћеном
представнику који приступи у Агенцију.
Агенција не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било
ког документа.
5. Подношење Пријава
Крајњи рок за подношење Пријава је 01.04.2015. године, до 15.00 часова (по
београдском времену).
Пријава се подноси Агенцији у оквиру затвореног коверта заједно са понудом све у
складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.
Пријаве које не садрже доказе о испуњености услова из тачке 3. овог Јавног позива неће
бити разматране.
Форма и садржина Пријаве, укључујући и форму и садржину изјава подносица Пријаве
којим се доказује испуњеност квалификационих критеријума за стицање статуса
Стратешког инвеститора, су ближе дефинисана Упутством за понуђаче.
6. Депозит или Банкарска гаранција
Предуслов за разматрање Пријава је уплата депозита или достављање гаранције издате од
првокласне банке за озбиљност понуде (у тексту: Депозит) у износу од EУР 50.000,00
(педесет хиљада евра).
7. Измене Јавног позива
У случају потребе Агенција задржава право да измени све или поједине елементе из овог
Јавног позива.
8. Питања и додатна појашњења
За сва питања у вези са овим Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати
доле наведена лица, на српском или енглеском језику.
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Републике Србије
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