На основу овлашћења из тачке 8. Јавног позива који је објављен на сајту Агенције за
приватизацију дана 07.02.2012. године (у даљем тексту: «Јавни позив»),
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
(у даљем тексту «Агенција»)
објављује:
ИЗМЕНЕ бр. 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ НА ДРУГОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРОДАЈУ ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ХИПОЛ АД ОЏАЦИ – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
НПЈ ХИПОЛПЛАСТ
Шифра продаје: Р-120312-3419

1. Jавни позив за учешће на јавном надметању за куповину имовинске целине НПЈ
ХИПОЛПЛАСТ привредног друштва «ХИПОЛ» а.д. Оџаци у реструктурирању, објављен дана
07.02.2012. године, на сајту Агенције за приватизацију мења се у делу који се односи на услове
за учешће на јавном надметању које треба да испуњавају домаћа или страна физичка или
правна лица:
2. Мења се тачка 5. Јавног позива тако да гласи:
«
5.

Право на учешће на јавном надметању и обавезе учесника

Право учешћа на јавном надметању има домаће или страно физичко или правно лице које
кумулативно испуњава следеће условe:
а) Да је откупило продајну документацију,
б) Да је уплатило Депозит или доставило Гаранцију за учешће на јавном надметању
в) Да је потписало Уговор о чувању поверљивих података,
г) Да је поднело Пријаву за учешће на јавном надметању
д) Да кумулативно испуњава следећe условe:
- да као регистровану претежну делатност има производњу плоча, листова, цеви, профила
и/или производњу амбалаже од пластике и/или производњу осталих производа од пластике
и/или сродних делатности и да је у последњој окончаној пословној години остварило укупан
приход од 50.000.000,00 ЕУР (словима: педесет милиона евра) самостално или на
консолидованом нивоу као група повезаних лица.
Ако је заинтересовани понуђач зависно привредно друштво које не испуњава услове из ове
тачке Јавног позива, право на подношење понуде има његово матично привредно друштво, ако
испуњава те услове. Матично привредно друштво које испуњава горе наведене услове има
право на подношење понуде и ако је његово зависно привредно друштво откупило продајну
документацију.
Ако је заинтересовани понуђач матично привредно друштво које не испуњава услове из ове
тачке Јавног позива, право на подношење понуде има његово зависно привредно друштво, ако
испуњава те услове. Зависно привредно друштво које испуњава услове из ове тачке Јавног
позива има право на подношење понуде и ако је његово матично привредно друштво откупило
Продајну документацију.

Право учешћа на Јавном надметању има и конзорцијум састављен од правних и/или физичких
лица («Конзорцијум») који кумулативно испуњава следеће условe:
-

-

-

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
Суда, односно другог надлежног органа (уколико је реч о страним правним и физичким
лицима);
да је сваки члан конзорцијума Уговором о конзорцијуму преузео неограничену солидарну
одговорност за обавезе које проистичу из или су у вези са овим јавним надметањем, у
складу са Уговором о конзорцијуму;
да је Уговором о конзорцијуму прецизиран проценат учешћа сваког члана конзорцијума у
куповини Предмета продаје а који ће у случају закључења Уговора о продаји представљати
проценат сувласничког удела сваког члана Конзорцијума, и то тако да бар један члан
конзорцијума има најмање 51% укупног учешћа у конзорцијуму («Лидер конзорцијума»);
да је Уговором о конзорцијуму одређен члан који заступа конзорцијум;
да су сви чланови конзорцијума потписали Уговор о чувању поверљивих података;
да је бар један члан конзорцијума откупио Продајну документацију и
да je Лидер конзорцијума правно лице које кумулативно испуњава следеће услове:
да као регистровану претежну делатност има производњу плоча, листова, цеви, профила
и/или производњу амбалаже од пластике и/или производњу осталих производа од
пластике и/или сродних делатности и да је у у последњој окончаној пословној години
остварио укупан приход од 50.000.000,00 ЕУР (словима: педесет милиона евра)
самостално или на консолидованом нивоу као група повезаних лица.

Један од чланова Конзорцијума, односно лице овлашћено од стране Конзорцијума, мора бити
одређено да представља Конзорцијум («овлашћени представник Конзорцијума») и да делује у
име и за рачун Конзорцијума у свим активностима која се тичу Јавног надметања.
Купац имовине не може бити:
1) домаће правно лице које послује већинским друштвеним капиталом;
2) физичко лице, правно лице и оснивач правног лица, које према Друштва има доспеле
обавезе неизмирене до дана подношења Пријаве на јавно надметање;
3) физичко лице, правно лице и оснивач правног лица са којим је раскинут уговор о продаји
капитала односно имовине због неизвршења уговорених обавеза;
4) физичко лице које је осуђивано или против кога се води поступак за кривична дела у складу
са чланом 12. Закона о приватизацији (Службени гласник РС бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005,
123/2007 – др. закон и 30/2010-др. закон).
5) Купац имовине Друштва не може бити ни привредно друштво у којем се лице из горе
наведених тачака 2), 3) и 4) овог члана сматра контролним чланом или контролним
акционаром, у смислу закона којим се уређују привредна друштва.
6) Купац имовине Друштва не може да буде његово зависно, односно матично предузеће.
7) Лице које је као учесник на јавном надметању проглашено привременим купцем или које је
истакло другу највишу понуду и не потпише записник или не изврши плаћање у предвиђеном
року;
8) Лице које је изгубило својство купца и чланови његове породице, у складу са претходном
тачком, немају право да учествују на будућим јавним надметањима које се организују за било
који субјект приватизације и то у периоду од шест месеци од дана одржавања јавног
надметања на коме је изгубило својство купца;
9) ако по истеку рока из тачке 8 лице поново изгуби својство купца, губи право да учествује у
будућим јавним надметањима која се организују за било који субјект приватизације.
Пријаве поднете противно горе наведеним ограничењима ће бити одбачене без
разматрања.

Учесник у поступку је дужан да уплати депозит у износу који је наведен за предмет продаје за
који је заинтересован или достави Гаранцију за учешће на јавном надметању на исти износ,
најкасније до 02.03.2012. године.
У случају да је као средство плаћања депозита приложена банкарска гаранција, она мора бити
наплатива у року од 48 часова од проглашења купца на јавном надметању.»
3. Сви остали подаци, датуми, рокови и услови из Јавног позива остају непромењени.
4. За сва питања у вези са овим јавним позивом, контактирати доле наведена лица, на српском
или енглеском језику:
Јелена Каписода
Руководилац пројекта
Агенција за приватизацију
Центар за приватизацију
Теразије 23, 11000 Београд
Република Србија
Тел: +381 11 3020 855
Факс: +381 11 3020 816
Е-mail: jkapisoda@priv.rs

Миодраг Татаревић
Руководилац пројекта
BEOCONEX д.о.о.
Захумска 71, 11000 Београд,
Република Србија
тел: +381 11 30 88 103
факс: +381 11 30 88 105
e-mail: office@beoconex.com

Данијела Славковић
Помоћник руководиоца пројекта
Центар за приватизацију
Агенција за приватизацију
Теразије 23, 11000 Београд, Србија
тел: +381 11 302 08 55
факс: +381 11 302 08 16
e-mail: dslavkovic@priv.rs

Рахила Броћић – Милићевић
Члан приватизационог тима
BEOCONEX д.о.о.
Захумска 71, 11000 Београд,
Република Србија
тел: +381 11 30 88 103
факс: +381 11 30 88 105
e-mail:rahila@beoconex.com

У случају потребе, Агенција задржава право да измени датуме, рокове и/или услове из овог
Јавног позива, и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су
такве измене проузроковале учесницима.

